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Czuję satysfakcję z tych 
kilku ostatnich lat
O pracy w rządach Zjednoczonej 
Prawicy rozmawiamy z profesorem 
Marcinem Zielenieckim, ekspertem 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”.
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Zapewne większość rodaków 
uważa, że nie ma bardziej spokojnej 
pracy niż nauczyciela biblioteka-
rza. Okazuje się, że to środowisko 
ma swoje, nierozwiązane od lat, 
problemy. 
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Bibliotekarz to nie tragarz

– Nasza organizacja zakłado-
wa należy do Sekcji Krajowej 
Pracowników Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznych NSZZ 
„Solidarność”. Swoją obec-
nością wzmacniamy tę sekcję 
– mówi przewodnicząca Anna 
Aleksandrowicz. 
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Zajmują się zdrowiem 
publicznym

Łączą historię z tym  
co aktualne

Wejherowska Wspólnota Pokoleń to 
stowarzyszenie, w siedzibie którego 
można poznać historię „Solidarno-
ści”, a także spędzić czas na senty-
mentalnej podróży i przypomnieć 
sobie na przykład, jak oglądało się 
filmy na kasetach VHS. 
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Wynajmowanie firm ze-
wnętrznych do prac por-
towych oraz zatrudnianie 
osób niewykwalifikowanych, 
często obcokrajowców bez 
znajomości języka polskiego, 
staje się zmorą portowców, 
a przede wszystkim może 
zagrozić dobrej koniunkturze 
i rosnącym przeładunkom. 
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Przy wielkich przeładunkach 
nie ma miejsca dla amatorów
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Po wojnie, po zdławieniu 
podziemia niepodległościo-
wego i mikołajczykowskiego 
PSL oraz fizycznej wręcz 
likwidacji Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość, wszelkie for-
my instytucjonalnego oporu 
lub przejawy opozycyjności 
wobec tzw. dyktatury prole-
tariatu zaniknęły. 
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Między odwilżą a terrorem. 
Opozycja w PRL
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Laureaci konkursu budują 
nowoczesną polską gospodarkę

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i 
Młodzieży 15 stycznia br. Dariusz Piontkowski, minister 
edukacji narodowej, przedstawił swoje plany na tę 
kadencję. Oprócz kontynuacji, nowością, za to bardzo 
istotną, która będzie miała wpływ na polską szkołę, 
będą zmiany w Karcie nauczyciela.
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Karta nauczyciela. Układ zbiorowy 
pracy jest nienaruszalny

Stres towarzyszy nam w życiu osobistym i w pracy 
zawodowej. Generują go zadania i problemy, które 
staramy się codziennie rozwiązywać. Gdy jedna sytu-
acja stresowa nakłada się na drugą, człowiek zaczyna 
odczuwać tak zwany stres permanentny, czyli dystres.  
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Psychologia na co dzień. Stres 
nieodłączny towarzysz pracownika
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Nie mogli otworzyć bramy i nas 
wypuścić, nawet gdyby chcieli
Tomasz Cofta, biolog, uczestnik Ruchu Młodej Pol-
ski, sekretarz UKZ NZS Uniwersytetu Gdańskiego, 
członek NSZZ „Solidarność” w Akademii Medycznej 
w Gdańsku, współzałożyciel i członek Gdańskie-
go Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, 
współorganizator Klubu Myśli Politycznej im. Kon-
stytucji 3 Maja w Gdańsku. Internowany w Strze-
bielinku od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia  
1982 roku. 
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Finaliści konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” to zakłady, które odnoszą sukcesy na rynku, są 
zakładami nowoczesnymi, a przede wszystkim wyróżnione firmy szanują prawa pracowników, stosują dobre 
praktyki w biznesie oraz prowadzą dialog społeczny, respektując rolę związków zawodowych.
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EKZZ za europejską płacą 
minimalną

Ponad 80 procent central związko-
wych zrzeszonych w Europejskiej Konfe-
deracji Związków Zawodowych opowie-
działo się za europejską płacą minimalną. 
To duży sukces NSZZ „Solidarność”, który 
skupił wokół siebie do tego przedsięwzię-
cia największe centrale Europy Środko-
wo-Wschodniej. EKZZ, reprezentujący 
ponad 60 milionów pracowników, ma 
pełny mandat, by na forum Komisji Euro-
pejskiej zabiegać o nową dyrektywę. Taką 
dyrektywę zapowiedziała nowa przewod-
nicząca KE Ursula von der Leyen.

 – To wielki sukces „Solidarności”. Uda-
ło nam się przekonać nie tylko największe 
związki zawodowe z naszego regionu, ale 
też skutecznie lobbować wśród pozosta-
łych organizacji – na gorąco komentuje 
przewodniczący Związku Piotr Duda. Za-
powiadana przez Komisję Europejską dy-
rektywa przewiduje w pierwszej kolejności 
wprowadzenie zasady, że płaca minimalna 
musi wynosić co najmniej 50 procent prze-
ciętnego wynagrodzenia w danym kraju.

Co myślą członkowie ERZ 
o swoich radach?

Pod tym hasłem odbywała się w Bruk-
seli w dniach 11–12 lutego konferencja 
oceniająca kondycję europejskich rad za-
kładowych (ERZ). Brali w niej udział prak-
tycy (w tym liczne grono z NSZZ „Solidar-
ność”), eksperci oraz działacze związkowi. 
Jest to coroczne wydarzenie organizowa-
ne przez Europejskie Centrum Kompeten-
cji Partycypacji Pracowniczej EWPCC oraz 
Europejski Instytut Związkowy ETUI.

 W tym roku ponad 200 uczestników 
skoncentrowanych było na analizie raportu 
z badań przeprowadzonych wśród ponad 
1600 członków ERZ oraz rad zakładowych 
spółek europejskich autorstwa Stana de 
Spiegelaere oraz Romka Jagodzińskiego, 
badaczy ETUI. Dyskusje, toczone w ramach 
pięciu równoległych warsztatów, były 
burzliwe, ponieważ wyniki raportu wyraź-
nie wskazują, że w większości przypadków 
ERZ są „spychane” do roli jedynie forum 
przekazywania informacji przez zarządy 
korporacji. Zbyt mało w nich rzeczywistej 
konsultacji. Tylko w niewielu radach ich 
członkowie mają dostęp do szkoleń poma-
gających im w wykonywaniu funkcji. 

Płaca minimalna nie chroni 
przed ubóstwem

W co najmniej 17 krajach Unii Euro-
pejskiej płaca minimalna nie chroni przed 
zagrożeniem ubóstwem – wskazuje OECD. 
W 22 krajach UE wysokość płacy minimal-
nej jest regulowana na poziomie ustawo-
dawstwa krajowego. Jednak w większości 
krajów próg płacy minimalnej nie osiąga 
poziomu 60 proc. mediany dochodu. W 10 
krajach członkowskich ustawowe minimum 
wynosi 50 proc. lub poniżej średniego wy-
nagrodzenia. Miliony Europejczyków mają 
problem z zaspokojeniem podstawowych 
potrzeb, pomimo że pracują w pełnym 
zakresie czasu pracy. Według Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
w Hiszpanii, Czechach oraz Estonii występu-
je najmniejszy poziom płacy minimalnej w 
porównaniu do średniego wynagrodzenia.

„Solidarność” krytycznie 
o projekcie KO: Renta to 
ubezpieczenie, nie dodatek do 
pracy!

Poselski Klub Koalicji Obywatelskiej 
chce, aby renciści mogli dorabiać bez 
ograniczeń. To – zdaniem posłów, którzy 
złożyli poselski projekt nowelizacji usta-
wy o emeryturach i rentach z FUS – ma 
zwiększyć poziom zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych.

 „Solidarność”, negatywnie opiniując 
projekt, zwraca uwagę, że ubezpieczenie 
rentowe ma inne cele, a proponowane 
zmiany stoją z nimi w sprzeczności. Posel-
ski projekt nowelizacji ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych autorstwa posłów Koalicji 
Obywatelskiej zakłada zniesienie zasady 
zmniejszania lub zawieszania renty oso-
bom, których dochody przekraczają usta-
lone limity. „Ubezpieczenie rentowe służy 
do zrekompensowania osobom, które na 
skutek wypadków losowych nie mogą w 
pełni lub ogóle podejmować płatnej pra-
cy, utraconych potencjalnych dochodów. 
Całkowite zniesienie limitów ograniczają-
cych zarobkowanie rentobiorcom będzie 
zaprzeczeniem tej zasady” – napisało w 
opinii do projektu Prezydium Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”.

Będą dalsze protesty pod 
Castoramą

Podczas ostatniego posiedzenia Komi-
sja Krajowa NSZZ „Solidarność” omawiała  
sytuację w Castoramie. Zespół ds. Casto-
ramy ustalił, że odbędą się akcje prote-
stacyjne pod tymi sklepami Castoramy, 
z których zwolnieni zostali funkcyjni dzia-
łacze związkowi mający ochronę prawną. 
Przygotowane zostaną treści banerów, 
ulotek, trwają sprawy organizacyjne.

 – Wkrótce poinformujemy o terminach 
pikiet, chociażby po to, by powiadomić po-
tencjalnych klientów, żeby w tym dniu nie 
robili zakupów, bo będzie trudno dostać 
się do sklepów. To jedna z pierwszych akcji, 
które będą organizowane w najbliższym 
czasie. Oczywiście, toczą się powoli sprawy 
sądowe, mamy pierwszy nakazowy wyrok 
z wniosku Państwowej Inspekcji Pracy w 
Zgorzelcu, gdzie dyrektor sklepu został 
ukarany karą �nansową za zmianę wa-
runków pracy jednemu z pracowników i 
przewodniczącemu komisji zakładowej. To 
jest dowodem na nasze twierdzenie, że Ca-
storama łamie prawo w Polsce. Liczymy na 
to, że kolejne wyroki będą pozytywne dla 
pracowników. Zależy nam na zwycięstwie, 
żeby pokazać innym sieciom handlowym, 
że „Solidarność” będzie skutecznie broniła 
swoich członków – powiedział Tadeusz 
Majchrowicz w wywiadzie dla „Tygodnika 
Solidarność”. 

Przy Radzie Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego „S” 
powstała Sekcja Młodych

17 lutego w warszawskiej siedzibie 
Komisji Krajowej „S” odbyło się zebranie 
założycielskie Sekcji Młodych przy Radzie 
Sekretariatu Przemysłu Spożywczego 
NSZZ „Solidarność”. 

– Powołanie Sekcji Młodych przy na-
szym sekretariacie było jednym z punk-
tów mojego programu wyborczego, 

kiedy półtora roku temu ubiegałem się o 
funkcję przewodniczącego. Dziś można 
powiedzieć, że ten punkt będzie zreali-
zowany. Młodzi dziś i w przyszłości będą 
najważniejsi. Ci, którzy tego nie rozumie-
ją, stoją w miejscu. Młodzi powoli powin-
ni przejmować obowiązki, uczyć się przy 
starszych działaczach – zebranie otworzył 
przewodniczący Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność” Zbi-
gniew Sikorski.

Parki narodowe mają problemy 
finansowe. Pensje są za niskie!

Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „Soli-
darność”, w Polsce doszło do ogromnego 
spłaszczenia płac w muzeach.

Więcej na fundusz świadczeń 
socjalnych

21 lutego (z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2020 r.) weszła w życie ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, 
czyli tzw. ustawa okołobudżetowa. Jej 
treść jest związana z rządowym projektem 
ustawy budżetowej na rok 2020. Wprowa-
dzone zmiany dotyczą m.in. odmrożenia 
podstawy odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, który będzie w 
2020 roku odnosił się do przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospo-
darce narodowej w drugim półroczu 2018 
r., ogłoszonego przez prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. Odpis ten wzro-
śnie z kwoty 1271,20 zł do 1550,25 zł.

NSZZ „Solidarność” od lat postulował 
odmrożenie, podkreślając jednocześnie, 
że wieloletnie zamrażanie podstawy od-
pisu miało niekorzystny wpływ na możli-
wości pomocowe z zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych. Związek ma 
nadzieję, że w kolejnych latach nastąpi 
całkowite odmrożenie podstawy odpisu 
i pełna realizacja ustawy dotyczącej fun-
duszu.

– Mamy w Polsce 23 parki narodowe. 
Zatrudniają one około 1200 osób. Dotacja 
z budżetu państwa wynosi około 90 mi-
lionów złotych. Pozostałe pieniądze, czyli 
kolejne 200 milionów złotych, są pozyski-
wane z różnych źródeł, m.in. z fundacji, 
dochodów własnych, ze sprzedaży drew-
na, z biletów do parku sprzedawanych 
turystom – mówił Maciej Mażul z Babio-
górskiego Parku Narodowego, przewod-
niczący Krajowej Sekcji Pracowników Par-
ków Narodowych NSZZ „Solidarność”.

Dodał on, że poziom płac jest na tyle 
niski, że zaczyna być problem z kadrą. Pra-
cownicy, którzy przychodzą do parków, 
żyją tym, że jest to pewna estyma, są to 
parki narodowe, jest to dobro narodowe. 
Odchodzą jednak, kiedy mają możliwość 
otrzymania wyższych wynagrodzeń w in-
nym miejscu pracy.

Niskie płace pracowników 
muzeów samorządowych

Muzealnicy należą do jednej z najgo-
rzej zarabiających grup zawodowych. Co 
prawda w 2020 roku pracownicy muze-
ów mogą liczyć na 10-procentową pod-
wyżkę, ale dotyczy to jedynie instytucji 
współprowadzonych przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na 
podobny wzrost wynagrodzeń nie mogą 
jednak liczyć pracownicy instytucji samo-
rządowych.

 – Często bywa tak, że pracownicy mu-
zeów samorządowych, chociaż są bardzo 
dobrze wykształceni, posiadają unikatowe 
umiejętności i wiedzę, to muszą konkuro-
wać o stawki z pracownikami marketów 
– mówił Tomasz Fopke, dyrektor Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie, w audycji „Głos 
pracownika” na antenie Radia Gdańsk. 

Według Andrzeja Rybickiego, prze-
wodniczącego Krajowej Sekcji Muzeów i 

Maraton Solidarności – zapisy!
W roku jubileuszu 40-lecia powstania 

„Solidarności” w Trójmieście nie zabrak-
nie wspaniałego, cyklicznego wydarzenia 
sportowego, jakim jest Maraton Solidar-
ności, impreza biegowa od wielu lat rozpo-
znawalna na mapie wydarzeń sportowych 
w Polsce. XXVI Maraton Solidarności odbę-
dzie się jak zawsze 15 sierpnia na niezmie-
nionej trasie Gdynia – Sopot – Gdańsk. 

W ramach imprezy rozegrane zostaną 
II Mistrzostwa Polski dla członków NSZZ 
„Solidarność” kobiet i mężczyzn. Warun-
kiem uczestnictwa w klasy�kacji są opła-
cone składki (zaświadczenie macierzystej 
organizacji o członkostwie i opłaconych 
składkach). Wszyscy chętni członkowie 
Związku są zwolnieni z opłaty startowej, 
jednak pod warunkiem zapisu on-line i 
zaznaczenia przynależności. 

Zapisy od 3 lutego do 9 sierpnia na 
stronie www.maratongdansk.pl

Bezrobocie nieznacznie w górę
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 

podał wstępne dane podsumowujące 
styczeń 2020 roku. Stopa bezrobocia 
w województwie wyniosła 4,8 proc. W 
odniesieniu do poprzedniego miesią-
ca wzrosła o 0,4 pkt procentowego, a w 
porównaniu do stycznia 2019 roku jest 
niższa o 0,4 punktu. Województwo po-
morskie zajęło piąte miejsce w kraju pod 
względem najniższej stopy bezrobocia 
(po województwie wielkopolskim – 3,1 
proc., śląskim – 3,8 proc., małopolskim 
– 4,3 proc. i mazowieckim – 4,6 proc.). 
Dodajmy, że średnia stopa bezrobocia 
dla całego kraju wynosiła 5,5 proc. Liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 
w styczniu 45,1 tys. osób. W stosunku do 
grudnia 2019 r. odnotowano wzrost licz-
by zarejestrowanych bezrobotnych o 7,9 
proc. (czyli o 3,3 tys. osób). Wzrost liczby 
bezrobotnych odnotowano we wszyst-
kich powiatach, a największy wystąpił w 
powiecie kartuskim, w Słupsku oraz w 
Sopocie. Patrząc w dłuższej perspektywie, 
liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 
końcu stycznia 2020 r. jest niższa niż przed 
rokiem o 8,2 proc. (czyli o 4 tys. osób). Pra-
codawcy zgłosili 8,4 tys. wolnych miejsc 
pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. 
W porównaniu do grudnia 2019 roku to 
wzrost o 44,1 proc. (czyli o 2,6 tys. ofert). 
Największy wzrost wystąpił w powiatach 
puckim oraz bytowskim.

Dział Programów Europejskich 
Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność” informuje o rozpoczę-
ciu trzech nowych projektów.

Pierwszy z projektów to „Dialog 
społeczny – kluczem do rozwoju” 
i rozpocznie się w marcu. W ra-
mach przedsięwzięcia finansowa-
nego z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego zaplanowane zostały: 
wizyta studyjna w Norwegii (w ce-
lu poznania norweskiego modelu 
dialogu społecznego i układów 
zbiorowych pracy), działania infor-
macyjno-upowszechniające (takie 
jak strona internetowa, bazy pytań 
i odpowiedzi, organizacja konferen-
cji) oraz szkolenia wyjazdowe z za-
kresu negocjacji.

Drugi z nich „Godna praca to 
bezpieczna praca” (również finan-
sowany z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego) także rozpocznie się 
w marcu i będzie polegać m.in. na 
analizie polskiego i norweskiego 

systemu prawnego dotyczącego 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Od-
będą się np. spotkania z norweskimi 
partnerami społecznymi (w wyjeź-
dzie wezmą udział m.in. społeczni 
inspektorzy pracy).

Trzeci z projektów, finansowany 
z Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego „Nowe 
kwalifikacje – nowe perspektywy 
– druga edycja”, rozpocznie się 
w kwietniu. Uczestnikami projektu 
mogą być osoby pracujące, zamiesz-
kujące na terenie województwa po-
morskiego, o niskich kwalifikacjach. 
W ramach projektu zaplanowane są 
szkolenia: językowe (z angielskiego, 
francuskiego oraz niemieckiego), 
technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych (np. Microsoft Excel 
w codziennej pracy) oraz szkolenia 
zawodowe (każda z osób zakwa-
lifikowanych do udziału wskaże 
szkolenie, którym jest zaintereso-
wana, np. prawo jazdy, księgowość, 
spawanie). 

Będą nowe szkolenia 
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PYTANIE MIESIĄCA

WOJCIECH KUJATT, PEWiK Gdynia  
– U nas regularnie odbywają się posiedzenia komisji BHP, 

gdzie podejmowane są wszelkie tematy związane z sytuacją w za-
kładzie. Jednocześnie warunki są na tyle dobre, że nie musimy 
posiłkować się wpisami do książki społecznego inspektora pracy. 
Problemy zgłaszane bezpośrednio do mistrzów i przełożonych 
są rozwiązywane na bieżąco. Te poważniejsze, które wymagają 
akceptacji zarządu czy poniesienia większych kosztów, są oma-
wiane podczas posiedzeń komisji. Przykładowo udało się dosto-
sować sorty mundurowe do potrzeb pracowników. Nie jest tak, 
jak kiedyś, gdy były one wybierane przez pracodawcę. Obecnie 
patrzy się na potrzeby pracowników, no i skoro pracodawca jest 
zobowiązany do poniesienia tych kosztów, to lepiej wydać pienią-
dze zgodnie z ich oczekiwaniami.

JANUSZ WIŚNIEWSKI, Mostostal Chojnice  
– W Mostostalu warunki pracy w zakresie ochrony pracowników i 

niezbędnych środków przeznaczonych na cele BHP polepszyły się w 
sposób znaczący. Jest to związane z produkcją kierowaną na rynek 
skandynawski. W Norwegii funkcjonują bardzo zaostrzone przepisy 
BHP. Przed podpisaniem kontraktów przedstawiciele tamtejszych 
�rm przyjeżdżają na audyt w tym zakresie. Sprawdzają na przykład,
jak pracownicy są zatrudniani, czy wydawane są nam środki na cele 
BHP. Mogę potwierdzić, że tak się stało również przy realizacji ostat-
niego kontraktu. W ramach umowy zleceniodawca kupił także nowe 
krzesła i stoliki do stołówki. To podwyższanie standardów trwa już 
długo, ponieważ przynajmniej raz do roku realizujemy mniejszy lub 
większy kontrakt dla �rmy z terenu Norwegii. Wszystkie zawiesia,
środki czystości są wydawane na bieżąco, zatyczki wiszą przy każ-
dym wejściu na dany obszar, pracownicy nie mają z tym problemów. 
Nawet w czasie ogłoszonej upadłości Mostostalu syndyk nie szczę-
dził pieniędzy na sprawy związane z BHP, ponieważ w innej sytuacji 
nie można byłoby realizować kontraktów. 

WALDEMAR HETMAŃSKI, Muzeum – Kaszubski 
Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich

– Warunki pracy systematycznie się u nas poprawiają. Dziś jest 
bezpiecznie, a większość naszych postulatów i uwag, które zgłasza-
my, jest wprowadzana w życie. Co miesiąc odbywa się spotkanie 
z panią dyrektor, w którym uczestniczą także związki zawodowe. Mó-
wimy o wszystkim, a przy okazji kolejnego spotkania otrzymujemy 
informację zwrotną na temat tego, co udało się zrealizować, w jakim 
kierunku dana sprawa idzie. Myślę zatem, że jest coraz lepiej, a to, co 
jest najważniejsze, zostało zapisane w regulaminach. Jeśli każdy bę-
dzie ich przestrzegał, to nic złego się nie stanie. Ważna jest bowiem 
także odpowiedzialność samego pracownika i jego wiedza – aby my-
ślał przy pracy, wiedział, co i jak bezpiecznie może zrobić. 

Praca w naszym muzeum jest specy�czna, jesteśmy narażeni
na wirusy, bakterie, grzyby, nawet na boreliozę i każdy pracownik 
musi zdawać sobie sprawę z tych zagrożeń. Przypominam o tym 
pracownikom, a także pani dyrektor. Pracujemy przy maszynach 
i używamy środków chemicznych, grzybobójczych do konserwa-
cji drewnianych elementów. Duża liczba zwiedzających skansen 
również mobilizuje do szczególnej uwagi. Warunki atmosferycz-
ne także nas nie rozpieszczają, ponieważ w większości pracuje-
my wręcz pod gołym niebem. Przewodnicy od maja dyżurują 
w obiektach, które nie są ogrzewane, a to może powodować róż-
ne choroby spowodowane wychłodzeniem organizmu i absencję 
w pracy. O tym mówimy i szukamy sensownych rozwiązań.

JANUSZ DERWOJED, Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych 

– W naszym zakładzie występują poważne problemy i bardzo 
duże zaniedbania. Nie są to świeże sprawy, tylko naleciałości z mi-
nionych lat, których wcześniej nie dało się bądź nie chciano usu-
nąć. Wszystko się nawarstwiało i zaczęło dochodzić do takich sy-
tuacji, że trzeba było wstrzymywać produkcję. Sprawując nadzór 
nad przestrzeganiem przepisów, składamy odpowiednie wnioski. 
Gdybyśmy nic nie zgłaszali, to być może zarząd nie wiedziałby 
nawet, co się dzieje w zakładzie. Poza tym, jeśli coś się zmienia, 
to dlatego, że ludzie odmawiają wykonywania niektórych zadań. 
Świadomość pracowników jest dużo większa niż kiedyś i jeśli ktoś 
zauważy, że warunki pracy są nieodpowiednie, nie wejdzie tam, 
gdzie nie powinien. Trzeba także zmienić mentalność ludzi. Jeśli 
ktoś za coś odpowiada, to powinien dopilnować rozwiązania pro-
blemu. Nie może być tak, że zgłaszamy jakąś sprawę, a przełożony 
robi duże oczy, jakby słyszał o tym po raz pierwszy. 

tm) 

Czy obecnie występują w Państwa firmach 
problemy z bezpieczeństwem pracy? 
Zapytaliśmy o to zakładowych społecznych 
inspektorów pracy z firm z terenu Pomorza 

Reklama

Nowa audycja 

„Głos pracownika” w Radiu Gdańsk
w każdy poniedziałek o 12.30!

Chcesz wiedzieć, jakie masz prawa i obowiązki jako pracownik?

Jak negocjować z pracodawcą? Jakie są tendencje na rynku 

pracy?      

Słuchaj i zgłoś swoją sprawę!

tel. 603 06 06 06  mail: glospracownika@radiogdansk.pl

PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM

Laureaci konkursu budują 
nowoczesną polską gospodarkę

Finaliści konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom” to zakłady, 
które odnoszą sukcesy na rynku, są 
zakładami nowoczesnymi, a przede 
wszystkim wyróżnione firmy szanują 
prawa pracowników, stosują dobre 
praktyki w biznesie oraz prowadzą 
dialog społeczny, respektując rolę 
związków zawodowych.

Wśród finalistów i laureatów znala-
zło się PGE Energia Ciepła Oddział Wy-
brzeże w Gdańsku. Elektrociepłownie 
w Gdańsku (ul. Wiślna 6) i Gdyni (ul. 
Pucka 118), czyli PGE Energia Ciepła 
Oddział Wybrzeże w Gdańsku, są naj-
większym producentem ciepła i energii 
elektrycznej na Pomorzu, zaspokajając 
potrzeby grzewcze osób mieszkających 
w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Rumi.

Co ważne, PGE znalazło się na Wy-
brzeżu w procesie repolonizacji. W 
2017 roku odkupiony został przez PGE 

udział francuskiej EDF w wytwarzają-
cych ciepło elektrociepłowniach EDF 
Polska SA (Gdańsk, Gdynia, Toruń, 
Kraków) za ponad miliard euro. 

Teraz to od PGE kupuje energię 
grzewczą z elektrociepłowni w Gdańsku 
GPEC należący do Stadtwerke Leipzig 
GmbH (części komunalnego holdingu 
LVV Leipziger Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft mbH). Prezydent An-
drzej Duda podczas uroczystości wrę-
czenia wyróżnień w XII edycji konkursu 
akcentował, że w tym konkursie kandy-
datów do nagrody zgłaszają sami pracow-
nicy, czyli jednostki organizacyjne NSZZ 
„Solidarność”. Pod uwagę brane są takie 
aspekty, jak m.in. przestrzeganie prawa 
pracy, zawieranie układów zbiorowych 
pracy, zatrudnianie pracowników na czas 
nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funk-
cjonowanie rady pracowników. 

Konkurs jest organizowany przez 
NSZZ „Solidarność”, a odbywa się pod 

patronatem Andrzeja Dudy, prezydenta 
RP. Pierwszą edycję konkursu patrona-
tem honorowym objął śp. prezydent 
Lech Kaczyński. Uroczystość wręcze-
nia certyfikatów ma miejsce w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie. 

Celem przedsięwzięcia jest promowa-
nie pracodawców, którzy wyróżniają się w 
stosowaniu dobrych praktyk w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy, w 
szczególności poprzez stabilność zatrud-
nienia, przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz prawa do zrzesza-
nia się w związki zawodowe. Wyróżnione 
firmy szanują prawa pracowników oraz 
prowadzą u siebie dialog społeczny.

Certyfikatem można się posługiwać 
przez okres trzech lat.

– To jest nagroda, która pokazuje 
nowoczesną stronę polskiej gospodarki, 
to są nowoczesne przedsiębiorstwa, w 
których są przestrzegane zasady prawa 
pracy – akcentował prezydent.

(asg)

Od lewej: Jacek Han, przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność” PGE EC, Marek Mrozkowiak, przewodniczący KZ „S” PGE EC Oddział 
Wybrzeże, Elżbieta Kowalewska, dyrektor gdańskiego oddziału PGE EC, Andrzej Duda, prezydent RP, Piotr Duda, przewodniczący KK 
NSZZ „Solidarność” oraz Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

PR
EZ

YD
EN

T.P
L



Nr 3/marzec 20204
SPOJRZENIE

W cieniu koronawirusa
Ostatnie tygodnie w mediach zdominowały dwie sprawy: koro-
nawirus i wybory prezydenckie. Tym pierwszym nie będziemy 
się specjalnie zajmować, bo nie ma się z czego śmiać. Może 
jedynie wspomnimy spór na temat prawidłowego odkażania 
rąk, jaki powstał pomiędzy marszałkiem Senatu Tomaszem 
Grodzkim oraz wicemarszałkiem z PiS Stanisławem Karczew-
skim. Najpierw marszałek Senatu Tomasz Grodzki polecił usta-
wić w Senacie płyn dezynfekujący i jako chirurg pokazał, jak myć 
ręce. Okazało się jednak, że zrobił to niepoprawnie. Błąd wytknął 
mu wicemarszałek z PiS-u, też chirurg. – Chirurgiczne mycie 
rąk polega na tym, że łokciem przyciskamy dozownik, a nie 
kciukiem. Na kciuku znajduje się najwięcej bakterii i przenosimy 
te bakterie. Mycie w ten sposób, jak zostało to przedstawione 
przez pana marszałka Grodzkiego, właściwie przyczynia się do 
rozprzestrzeniania zarazków – powiedział Stanisław Karczewski. 
Co prawda marszałek Grodzki zaprzeczył, że dotykał palcem do-
zownik, jednak nagrania TVSenat pokazują, że jednak popełnił 
błąd. 

Krótka pamiêæ 
kandydatki
Wszyscy kandydaci na prezydenta bardzo troszczą się o zdrowie 
Polaków. Ostatnio na tapecie była onkologia. Małgorzata Kida-
wa-Błońska domagała się przekazania dodatkowych pieniędzy 
na leczenie chorych na raka. Tak już jest, że najwięcej pieniędzy 
rozdaje się, jak ich się nie ma. Dziennikarze przypomnieli kandy-
datce PO, że gdy rządziła jej partia, ona kilkakrotnie głosowała 
przeciwko zwiększeniu wydatków na onkologię. Między innymi 
sprzeciwiła się przeznaczeniu 2 mln zł na szczepionki antyczer-
niakowe oraz 7 mln zł na rozbudowę i modernizację Centrum 
Onkologii w Białymstoku.

Truj¹ce orliki

Pamiętają Państwo słynny program rządu Donalda Tuska 
dotyczący budowy boisk dla młodzieży, czyli „orlików”? Okazuje 
się, że ten program nie za bardzo wyszedł. Jeden z portali, i to 
nie z tych przyjaznych obecnej władzy, przedstawił ekspertyzy 
toksykologiczne, z których wynika, że wybudowane za czasu 
rządów koalicji PO-PSL boiska są niebezpieczne dla zdrowia 
dzieci. Eksperci wykryli tam m.in. pierwiastki rakotwórcze, takie 
jak ołów, kadm, nikiel i rtęć. 

Wracaj¹ starzy towarzysze

Pierwszy pomocną dłoń w powrocie na scenę polityczną byłym 
peerelowskim aparatczykom podał Grzegorz Schetyna, z list 
Koalicji Europejskiej do Europarlamentu dostał się między inny-

mi Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka, Bogusław Libe-
radzki oraz Leszek Miller. Teraz po kadry Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej sięga kandydat lewicy na prezydenta, Robert 
Biedroń. Ostatnio jego doradcą ds. międzynarodowych został 
Stanisław Ciosek. A Biedroń (pamiętamy!) w Brukseli grzmi, że 
za obecnej władzy jest gorzej niż za komunizmu. Ciosek należał 
do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i to nie jako szary 
członek, ale jako między innymi członek Komitetu Centralnego 
PZPR, jako I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Jeleniej 
Górze, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego tam-
tejszej Wojewódzkiej Rady Narodowej, był również członkiem 
rządu Wojciecha Jaruzelskiego. Jak widać, ma bardzo duże 
doświadczenie, ale czy polskiej polityce takie doświadczenie jest 
jeszcze potrzebne?

Uczciwy jak esbek

Co prawda, za grzechy rodziców nie odpowiadają dzieci, ale coś 
jest w tym, że na świat patrzy się przez pryzmat domu rodzinne-
go. Trudno jest odciąć od tego co robili rodzice. Nie umie tego 
zrobić na przykład dziennikarka TVN Monika Olejnik, której 
nie podoba się odebranie przywilejów (wyższych od średniej 
krajowej emerytur) byłym esbekom. – Państwo zabrali esbekom 
[mówię] „w cudzysłowie”, bo zabrali państwo też uczciwym 
ludziom pieniądze – zarzucała Monika Olejnik rzecznikowi 
sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Skąd u dziennikarki taka 
troska o peerelowskich funkcjonariuszy, może stąd, że jej ojciec, 
Tadeusz Olejnik (1932–2015), był majorem SB? 

Podatkiem w miêso
Nie udało się bojownikom weganizmu i wegetarianizmu 
obrzydzić konsumpcji mięsa za pomocą propagandy. Chcą 
sięgnąć po inne metody. W związku z tym europosłanka Sylwia 
Spurek z partii Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów 
w Parlamencie Europejskim apeluje o wprowadzenie podatku 
mięsnego. Zanosi się, że popularnego schabowego jeść będą 
tylko bogaci. 

Tylko 10 tysiêcy lat
Na zakończenie coś z życia wyższych sfer. Nasza rodzima miliar-
derka i dziedziczka fortuny Jana Kulczyka kupiła sobie nowy 
dom w Londynie za ponad 57 milionów funtów, czyli niemal 
300 milionów złotych. Z kolei nasz rodzimy Kowalski (osiągający 
przeciętny dochód – mediana zarobków) zarabiający ok. 2,5 
tysiąca złotych na rękę musiałby oszczędzać blisko 10 tysięcy 
lat (!!!). A Dominika Kulczyk za majątek, który odziedziczyła po 
ojcu, może kupić sobie 29 takich rezydencji. Powstaje pytanie: 
co wymyślił takiego nieżyjący miliarder, że w ciągu swojego 
życia zarobił takie pieniądze? 
Chyba jednak pani Dominika ma jakieś kłopoty �nansowe, bo
już kolejny raz podnoszona jest opłata za przejazd samochodem 
osobowym autostradą A2, której współwłaścicielami są pocie-
chy Jana Kulczyka. Obecnie za przejazd 150 kilometrów, trzema 
odcinkami płatnymi – od Nowego Tomyśla do Poznania i dalej 
przez Wrześnię do Konina – zapłacimy 66 zł. Dla porównania 
– winieta na dziesięć dni w Austrii kosztuje około 40 zł.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Bez specjalnego echa przeszedł pierwszy w historii III/IV RP zrów-
noważony budżet. Wprawdzie Senat próbował namieszać, lecz zapewne 
niewiele z tego wyjdzie. Zresztą trudno się specjalnie dziwić – wszak 
Senat z izby pogłębionej refleksji stał się pałką do okładania rządzących. 
Dla zwykłych zjadaczy chleba ów budżet ma tysiąckrotnie większe zna-
czenie niż wszystkie gesty posłanek i posłów, którymi media komercyjne 
tak ochoczo zajmowały się ostatnimi czasy. Warto więc przypatrzyć się 
kilku budżetowym  liczbom i zastanowić, czy chcemy, żeby było tak jak 
było. Oto rzeczywiste wpływy budżetowe jeszcze dekadę temu, w 2010 
roku, wyniosły około 250 mld złotych polskich. W pięć lat później, 
w 2015, było to nieco ponad 289 mld zł. Wpływy w tym czasie wzrosły 
więc o  ok. 15 procent. Nic dziwnego, że aż czterokrotnie w tym okresie 
deficyt przekroczył próg ostrożnościowy wynoszący 3 procent. Powyżej 
tego progu Komisja Europejska ma prawo wszcząć tzw. procedurę 
nadmiernego deficytu. Innymi słowy zadłużaliśmy się na potęgę, 
czego mieszkańcy kraju nad Wisłą specjalnie w swoich portfelach nie 
odczuwali. Następna pięciolatka przedstawia się diametralnie inaczej. 
Oto – według założeń przyjętego budżetu – w 2020 roku do państwowej 
kasy ma wpłynąć 435 mld zł. Jeżeli tak się stanie, będzie to oznaczać 
wzrost w stosunku do roku 2015 aż o 50 procent. To właśnie pozwala na 
ową równowagę budżetową, czyli przyjęcie poziomu wydatków równego 
wpływom. To pozwala również na utrzymanie, a nawet poszerzenie 
programów socjalnych czy też skokowe podniesienie płacy minimalnej.

W dyskusji budżetowej gorącym tematem były też środki przezna-
czane na ochronę zdrowia. I tu – poza oczywistymi emocjami – trzeba 
przytoczyć kilka liczb. Oto w 2015 r. tzw. bieżące wydatki publiczne 
na ochronę zdrowia zamknęły się kwotą blisko 80 mld zł. W planach 
budżetowych na rok 2020 na ten cel przeznaczono blisko 108 mld zł. 
W tym okresie nakłady wzrosły więc o blisko 50 procent i przekroczą 
5 procent PKB. Czy to oznacza, że jest dobrze? Oczywiście nie. Można 
byłoby zastanawiać się, dlaczego wobec niezłej sytuacji budżetowej 
rząd nie zdecydował się jednak na niewielki deficyt, choćby po to, żeby 
w kluczowych dziedzinach, takich jak oświata czy ochrona zdrowia, 
poprawić znacząco sytuację. Przyczyn zapewne było kilka. Niewątpliwie 
rządzący chcieli symbolicznie pokazać, że można, mimo znaczącego 
wzrostu wydatków, zbilansować budżet i nie zadłużać się na koszt 
przyszłych pokoleń. Zapewne  biorą też pod uwagę fakt pewnego ochło-
dzenia gospodarki na świecie i możliwy wpływ na osłabienie wzrostu 
gospodarczego w Polsce. W takiej sytuacji trudno byłoby utrzymać wy-
datki na podobnym poziomie w latach następnych. Jakiś wpływ na takie 
decyzje mają również tzw. wpływy jednorazowe w roku 2020, a więc 
takie, których w latach następnych na pewno nie będzie (np. sprzedaż 
licencji 5G). Zrównoważony budżet to wreszcie wzmocnienie pozycji 
Polski na rynkach globalnych, wszelkiego typu rankingach, to także 
możliwość lepszej sprzedaży polskich obligacji czy pozyskania tańszego 
pieniądza. Niezależnie od tego wszystkiego pięćdziesięcioprocento-
wy wzrost wpływów do państwowej kasy w ciągu kilku ostatnich lat 
powinien nas cieszyć, bo jest nie tylko oznaką rozwoju Polski i polskiej 
gospodarki, ale także wpływa na zasobność naszych portfeli, bezpie-
czeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, a pośrednio także na możliwości 
inwestycyjne, choćby w infrastrukturę.

Czy na tę sytuację będzie miał wpływ koronawirus z Wuhan. Na ra-
zie komputer podkreśla ten wyraz na czerwono, sygnalizując, że nie ma 
go w słowniku. A przecież od miesiąca to bodaj najczęściej wymieniane 
słowo na świecie. Wydaje się, niestety, że również potencjalna epide-
mia będzie rozgrywana politycznie. Niektóre wypowiedzi co bardziej 
zagorzałych przedstawicieli opozycji sugerują, że marzy im się, by rząd 
poległ w tym starciu. Niezależnie jednak od wszystkiego, odsuwając na 
bok spory, państwo musi stanąć na wysokości zadania i z tej wysokości 
nie spaść. To jest właśnie sytuacja, która weryfikuje, czy państwo jest 
teoretyczne, czy nie. Bo dopiero warunki frontowe pokazują rzeczywistą 
sprawność każdej armii. 

Jacek Rybicki

Budżet 
w cieniu 
koronawirusa 

oni naprawdê to powiedzieli...

– Byliśmy ostatnio w Kenii, a w sumie odbyliśmy 
już około 60 podróży zagranicznych! Nasze plany 
podróżnicze to teraz Chiny. Jedziemy tam. Jest 
tanio, bo nikt tam teraz nie kursuje z uwagi na ko-
ronawirusa, a my tam pojedziemy – zapowiedział w 
rozmowie z „Super Expressem” Robert Biedroń.„ ”
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Ważą się losy Stoczni Remontowej Nauta wchodzącej w skład Polskiej Gru-
py Zbrojeniowej. Stoczniowcy z Nauty i spółek z grupy kapitałowej napisali 
list do premiera Mateusza Morawieckiego. Domagają się podjęcia natych-
miastowych działań w celu zabezpieczenia ich miejsc pracy. 

„W naszej stoczni od wielu lat podejmowane i narzucane decyzje właścicielskie 
doprowadziły do tragicznej sytuacji firmę, w której pracujemy. Działania te trwały 
od 2013 roku, ale kontynuowane były po roku 2016. Ostrzegaliśmy i informowa-
liśmy o tych nieprawidłowościach szczególnie w 2016 roku, ale nikt nie reagował. 
Długi wygenerowane w latach 2013–18 z powodu kontynuacji realizacji nowych 
budów jednostek pływających stanowią obciążenie, którego stocznia sama na pew-
no nie podźwignie” – napisali związkowcy z Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Remontowej Nauta. 

Związkowcy zwracają się do premiera Morawieckiego o ratowanie Stoczni Re-
montowej Nauta, wsparcie w działaniach naprawczych, zabezpieczenie wypłat wy-
nagrodzeń na czas procesu restrukturyzacji. Celem jest uratowanie 440 miejsc pracy 
w Naucie i 360 pracowników spółek związanych z Nautą. Chodzi też o przyszłość 
licznych firm z nią kooperujących.  

Tymczasem w Zakładzie Nowych Budów Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. 
w Gdańsku w grudniu ub.r. odbyło się wodowanie statku rybackiego m/v Tor-ön 
na zlecenie duńskiej stoczni Karstensens Skibsvaerft AS, ostatniej jednostki pływa-
jącej, jaka zostanie zbudowana w działającym od 2014 roku zakładzie na terenach 
dzierżawionych od spółki Synergia ’99.  

Jest jeszcze cień nadziei. Otóż członkowie KM NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Remontowej Nauta prowadzą rozmowy z zarządami funduszu MARS TFI oraz 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA. Jak nas informuje Edmund Ruszkowski, prze-
wodniczący KM, ich kolejna tura ma odbyć się od 2 do 6 marca br. Związkowcy 
liczą też na efektywne spotkanie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. Nazywają to działaniami „ostatniej szansy dla szeroko rozumianego 
większościowego akcjonariusza”.

(asg)

Cień nadziei. Związkowcy z Nauty 
apelują do premiera Morawieckiego 

Dyskusja nad budżetem Związku 
i wybory prezydenckie – to dwa 
główne tematy lutowego posie-
dzenia Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność”. Szczególnie w tej drugiej 
sprawie odbyła się gorąca debata, 
w której pozytywnie oceniono reali-
zację dotychczasowego porozumie-
nia z obecnym prezydentem.

W ramach sprawozdania z działań 
Rady Ochrony Pracy Bogusław Mo-
towidełko omówił stanowisko rady w 
sprawie zagrożeń dla zdrowia pracow-
ników przez substancje rakotwórcze. 
W Unii Europejskiej produkuje się 350 
milionów ton substancji chemicznych 
zawierających czynniki rakotwórcze. 
Są – zgodnie z raportami – źródłem 
setek tysięcy zgonów w całej Europie. 
Głośno w ostatnim czasie były podno-
szone przez „Solidarność” zagrożenia 
w związku z paragonami fiskalnymi 
zawierającymi czynniki rakotwórcze.

Od oceny realizacji „Umowy pro-
gramowej” zawartej 5 maja 2015 r. z 
ówczesnym kandydatem na prezydenta 
Andrzejem Dudą rozpoczęła się dysku-
sja o postępowaniu Związku w trwają-
cej kampanii prezydenckiej. Choć nie 
wszystkie punkty zostały zrealizowane, 
członkowie komisji ocenili, że prezydent 

KOMISJA KRAJOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Prezydent wywiązał się 
 z „Umowy programowej”
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wywiązał się z umowy. Niezrealizowane 
punkty, jak np. emerytury stażowe, są 
wynikiem braku woli politycznej Zjed-
noczonej Prawicy. Trzeba pamiętać, że 
prezydent w polskim ustroju ma bardzo 
ograniczone uprawnienia w tym zakresie 
– argumentowano. Piotr Duda, przewod-
niczący Związku, zwracał też uwagę na 
wiele postulatów niezawartych w umowie 
z prezydentem, które dzięki wsparciu gło-
wy państwa udało się zrealizować.

 – Ograniczenie handlu w niedziele, 
likwidacja syndromu pierwszej dniów-
ki, lepsze uprawnienia w sądzie pracy, 
wyłączenie z płacy minimalnej dodat-
ku nocnego i stażowego, wprowadzenie 
pluralizmu związkowego w służbach 
mundurowych, podwyżki dla pracow-
ników sfery finansów publicznych, 
szybsze naliczanie zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych – wymienił 
niektóre z nich przewodniczący.

Krajowa Sekcja Transportu Drogo-
wego NSZZ „Solidarność” przygo-
towuje się do wzmocnienia działań 
związanych z szeroką obecnością 
obywateli państw trzecich na rynku 
transportowym.

– Obywatele państw trzecich, w tym 
obywatele Ukrainy, muszą mieć zagwa-
rantowane godne warunki pracy, w tym 
prawo do przerw w prowadzeniu po-
jazdu zapewniających wszystkim bez-
pieczeństwo na drogach – komentuje 
Tadeusz Kucharski, przewodniczący 
sekcji. – Kierowcy branży transportu 
drogowego doświadczają coraz więk-
szych wyzwań. Nie można zapominać 
o brakach w infrastrukturze drogowej 
(bezpieczne parkingi, miejsca do spania, 
urządzenia do odladzania samochodów) 
w całej Europie – dodaje działacz.

W  dniach 20 i 21 lutego w Wiedniu od-
było się pierwsze spotkanie w ramach mię-
dzynarodowego projektu Transfair. Liderem 
projektu jest austriacka Forba, a NSZZ „So-
lidarność” jednym z partnerów. 

Podczas spotkania ustalono, że stro-
na polska wraz z niemieckim partne-
rem, którym jest Faire Mobilität, przy-
gotuje opracowanie dotyczące płacy 
minimalnej dla kierowców transportu 
międzynarodowego w Polsce i w Niem-
czech. Obok tego zadania zostanie 

„Solidarność” będzie walczyć też 
 o prawa ukraińskich kierowców!

przygotowany raport w zakresie udziału 
obywateli państw trzecich (państw po-
zaunijnych) na polskim i niemieckim 
rynku transportowym. Drugie zadanie 
jest o tyle trudne, że w najbliższym cza-
sie Republika Federalna Niemiec zmie-
ni przepisy dotyczące dostępu do swo-
jego rynku pracy dla obywateli państw 
pozaunijnych, co może mieć znaczenie 
także dla branży transportowej.

Obok części badawczej, polska i nie-
miecka strona we wrześniu przeprowa-
dzą krótką kampanię uświadamiającą 
kierowcom z państw trzecich, jakie są 
ich prawa w zakresie polskiej umowy 

o pracę, zasad wynagradzania czy czasu 
pracy.

Ważnym elementem spotkania była 
wypowiedź Cristiny Tilling z Europej-
skiej Federacji Transportowców na te-
mat obecnego stanu prac nad Pakietem 
Mobilności. Przedstawicielka ETF pod-
kreśliła dużą rolę inteligentnych tacho-
grafów jako narzędzia, które przyczyni 
się do poprawy przestrzegania przepi-
sów w branży transportowej.

Następne spotkanie w ramach pro-
jektu odbędzie się w Warszawie w maju 
2020 r.

www.solidarnosc.org.pl

W ramach elektronicznych legitymacji członkowskich NSZZ „Solidarność” 
możemy korzystać ze zniżek w PZU. W związku z pytaniami oraz wątpliwo-
ściami naszych Czytelników tłumaczymy, jak wygląda cała procedura. 

Jak informowaliśmy już wcześniej, osoby należące do „Solidarności” mogą liczyć 
na 10 procent zniżki na ubezpieczenia PZU w ramach programu Klub PZU Pomoc. 
Przysługuje ona na: PZU Auto (OC, AC, NNW Max), PZU Dom, PZU NNW 
(ogólne, umowy indywidualne i rodzinne), PZU Gospodarstwo Rolne (obowiąz-
kowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie nieruchome, NNW Rolnika), 
PZU Wojażer. 

Poza tą ofertą członkowie „Solidarności” mogą otrzymać: dostęp do obsługi 
prawnej, możliwość sprawdzenia pojazdu przez specjalistów przed zakupem, po-
moc przy sprzedaży auta, rabat do kin sieci Helios oraz rabat na sprzęt AGD, m.in. 
marki Philips. 

Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocz-
nym okresem ubezpieczenia, właściciel karty musi występować w umowie jako 
ubezpieczony, zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimal-
nej. Z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach 
jednej umowy ubezpieczenia.  

Ale w jaki sposób zgłosić się do PZU? 
Pierwsza opcja to udanie się z formularzem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc 

dla NSZZ „Solidarność” do agenta PZU SA. Przed zawarciem umowy trzeba podać 
swój numer PESEL, a agent sprawdzi uprawnienia do zniżki, której będzie mógł 
udzielić po przejściu tej weryfikacji. 

Druga opcja to wysłanie zgłoszenia poprzez specjalną stronę internetową www.
klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc. Znajduje się tam link do formularza ak-
tywacji. Podajemy w nim swoje imię, nazwisko i numer PESEL, a także numer 
telefonu komórkowego i adres e-mail oraz numer legitymacji „Solidarności”. 

W odpowiedzi otrzymamy automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem 
wypełnienia formularza, regulaminem oraz zastrzeżeniem, że drugie potwierdzenie 
(tym razem członkostwa w Klubie PZU dla NSZZ „Solidarność”) otrzymamy w od-
dzielnej wiadomości. Na tę możemy poczekać nawet do następnego dnia roboczego. 
W tej drugiej wiadomości otrzymamy nasz indywidualny numer członkowski. 

Co ważne, jeśli nie znajdziemy wiadomości od PZU w skrzynce odbiorczej war-
to również sprawdzić, czy nie ma ich w folderze ze spamem, ponieważ może się 
zdarzyć, że któraś z nich (bądź obie) właśnie tam trafią. 

Dodajmy, że na stronie internetowej PZU, do której link otrzymamy w drugiej 
wiadomości, znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje o tym, jak uzyskać 
zniżkę na ubezpieczenie, o czym należy pamiętać, na jakie ubezpieczenia zniżka 
w ogóle przysługuje, a w jakich sytuacjach nie obowiązuje oraz jakie są dodatkowe 
benefity, np. związane z Bankiem Pekao SA albo zakupem produktów dla gospo-
darstwa domowego marek Remington i Philips. Czytaj więcej na str. 11.

Elektroniczna legitymacja 
– zniżki w PZU

Tadeusz Kucharski, przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego  
NSZZ „Solidarność”. 
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Aktywna polityka społeczna

– Przez pięć ostatnich lat pracował 
Pan jako wiceminister w rządach 
Prawa i Sprawiedliwości, najpierw 
Beaty Szydło, później Mateusza 
Morawieckiego. W Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
odpowiadał Pan za różne elementy 
polityki społecznej, między innymi 
za system ubezpieczeń społecznych, 
czyli przede wszystkim emerytury. 
Jak Pan ocenia swoją pracę w rzą-
dzie?

– Czuję satysfakcję z tych kilku 
ostatnich lat. Po pierwsze bardzo cieka-
we doświadczenie, bo z bliska miałem 
możliwości obserwować pracę rządu. 
Brałem udział w wypracowywaniu 
i wdrażaniu projektów, które zmieniły 
politykę społeczną w Polsce. Brałem 
udział w pracach rządów, które charak-
teryzowały się i charakteryzują się dużą 
wrażliwością społeczną i prowadzą bar-
dzo aktywną politykę społeczną. 

Oprócz obniżenia wieku emery-
talnego podniesionego przez rząd 
PO-PSL, udało się poprawić sytuację 
polskich emerytów i rencistów. Przede 
wszystkim najniższa emerytura zosta-
ła bardzo mocno podwyższona, od 1 
marca ta najniższa emerytura będzie 
wynosić 1200 złotych, a startowaliśmy 
z poziomu nieco ponad 800 złotych w 
roku 2015. Daje to wzrost o ponad 30 
procent, jest to bezprecedensowa dy-
namika wzrostu. Można powiedzieć, 
że nasi poprzednicy podwyższali naj-
niższe świadczenia emerytalno-rento-
we, ale tylko o wskaźnik waloryzacji, 
więc świadczenia rosły z roku na rok 
w stopniu bardzo niewielkim. Ponadto 
udało się wprowadzić tzw. emerytu-
ry matczyne, które dotyczą rodziców, 
w większości kobiet, choć zdarzają się 
również mężczyźni, którzy podjęli się 
trudu wychowania co najmniej czwór-
ki dzieci. W niektórych przypadkach 
odbyło się to kosztem nabycia prawa 
do emerytury w kwocie najniższego 
świadczenia. 

Miałem okazję pracować nad tym 
projektem ustawy, a następnie nad-
zorować jej wdrażanie. Również nad-
zorowałem proces przygotowywania 
i wdrażania projektu ustawy przyzna-
jącej świadczenia w kwocie 500 złotych 
osobom, które mają orzeczoną niezdol-
ność do samodzielnej egzystencji. Inne 
projekty to e-składka i e-zwolnienia. 
Dzięki nim poziom usług świadczonych 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
został dostosowany do standardów, do 
których przywykliśmy, korzystając cho-
ciażby z usług bankowych. 

Emerytury stażowe

– Wciąż nierozwiązana jest jednak 
sprawa emerytur powiązanych ze 
stażem. 

– Idea tzw. emerytur stażowych 
wydaje się atrakcyjna, bo zakłada uela-
stycznienie procesu przechodzenia na 
emeryturę. Umożliwia zakończenie 
aktywności zawodowej przed osią-
gnięciem wieku emerytalnego zwłasz-
cza osobom, które wcześnie rozpoczęły 
swoją przygodę z rynkiem pracy i które 
pracowały i podlegały ubezpieczeniom 
społecznym w sposób nieprzerwany 
przez wiele lat. Zwłaszcza w przypad-
kach długotrwałego wykonywania 
prac ciężkich, uciążliwych czy prac 
w szczególnych warunkach organizm 
pracownika odmawia posłuszeństwa 
jeszcze przed osiągnięciem wieku eme-
rytalnego. 

Warto pamiętać o tym, że z uwagi 
na uwarunkowania gospodarcze oraz 
związane z rynkiem pracy odsetek 
osób legitymujących się długim okre-
sem ubezpieczenia jest zdecydowanie 
większy wśród pracowników, którzy 
rozpoczynali swoją karierę zawodową 
w latach siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych aniżeli wśród osób młodszych. 
W przyszłości liczba pracowników, 
którym długi staż umożliwiać będzie 
przejście na emeryturę jeszcze przed 
osiągnięciem wieku emerytalnego, bę-
dzie spadać. 

Z drugiej strony mamy jeden z naj-
niższych wieków emerytalnych w Unii 
Europejskiej. W nowym systemie eme-
rytalnym prawo do emerytury nie za-
leży od osiągnięcia stażu. Stary system 
emerytalny, czyli ten, który obejmował 
osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 
roku, jest systemem uważanym za ko-
rzystniejszy, jeżeli chodzi o wysokość 
świadczeń. Jednak nawet w tym syste-
mie prawo do emerytury bez względu 
na wiek przysługiwało tylko dwóm 
kategoriom pracowników: górnikom, 
którzy dzisiaj mają prawo do emerytu-
ry bez względu na wiek na niezmienio-
nych zasadach, i nauczycielom. Nawet 
tam nie każdy, kto osiągnął długi okres 
ubezpieczenia, mógł skorzystać z eme-
rytury stażowej. Następny problem to 

wysokość ewentualnych emerytur sta-
żowych. Obecnie system mamy taki, 
że moment przejścia na emeryturę 
mocno wpływa na wysokość świadcze-
nia. Jeżeli przechodzimy wcześniej, to 
mamy przed sobą jeszcze relatywnie 
długi okres życia, co powoduje, że na-
sze świadczenie jest niższe. Oczywiście, 
można powiedzieć, że to byłoby upraw-
nienie, z którego można skorzystać albo 
nie. W wielu wypadkach pracownicy, 
którzy spełnili warunki nabycia prawa 
do emerytury odczuwają jednak presję 
na odejście z pracy. Są oczywiście tak-
że uwarunkowania związane z rynkiem 
pracy, na którym potrzebni są dziś do-
świadczeni pracownicy. 

– A czy są jakieś pomysły, by zachę-
cić pracowników, aby pozostali dłu-
żej na rynku pracy, oczywiście jeśli 
tego chcą?

– Dzisiaj tendencja jest taka, że tzw. 
wskaźniki aktywności zawodowej osób 
w wieku okołoemerytalnym rosną. To 
jest zjawisko, które wynika z prostych 
zasad ekonomii. Wysokość świadczeń 
emerytalnych (wynoszą przeciętnie nie-
co ponad 2200 zł brutto) zachęca osoby, 
które chciałyby zachować relatywnie 
wyższy poziom życia, do aktywności 
zawodowej również po osiągnięciu 
wieku emerytalnego. 

Oczywiście ważnych jest w tym kon-
tekście również wiele innych czynników, 
przede wszystkim te, które związane są 
z sytuacją na rynku pracy. Można po-
wiedzieć, że historycznie mamy najlep-
szą sytuację na rynku pracy po rozpo-
częciu transformacji ustrojowej. Nie ma 
żadnego problemu z tym, żeby znaleźć 
ofertę pracy. Mamy niską stopę bezro-
bocia, więc to też zachęca do łączenia 
pobierania świadczenia emerytalnego 
z pracą. Wydaje mi się, że obecnie nie 
ma potrzeby korekty obowiązujących 
rozwiązań. 

Wsparcie dla rodzin

– Najbardziej spektakularnym osią-
gnięciem rządu Beaty Szydło było 
wprowadzenie 500 plus, które zmie-
niło, już chyba na zawsze, podejście 
do polityki społecznej.

– Pamiętam spotkania z samorzą-
dowcami, w tym w Urzędzie Woje-
wódzkim w Gdańsku, a był to okres, 
kiedy byliśmy już po miesiącu bardzo 
intensywnej pracy opracowywania pro-
jektu ustawy o 500 plus. Na tych spo-
tkaniach dominowały głosy przedsta-
wicieli samorządu terytorialnego, że to 
na pewno się nie uda. Oni nie wierzyli, 
często słyszałem: pan nam opowiada 
takie rzeczy, to science fiction

– Słynne byłego ministra: „piniędzy 
nie ma i nie będzie…”. Prawdę mó-
wiąc, program ten był zaskoczeniem 

dla wszystkich. Po dwudziestu kilku 
latach, gdy zwykli ludzie słyszeli, że 
na nic nie ma pieniędzy, nagle przy-
chodzi rząd PiS i mówi, że da im pie-
niądze na wychowanie dzieci.

– My wiedzieliśmy, że pieniądze 
będą, wszystko było dokładnie policzo-
ne. Prace nad projektem rozpoczęły się 
jeszcze w 2015 roku. A już 1 kwietnia 
2016 roku ustawa weszła w życie i pro-
gram zaczął obowiązywać. Od samego 
początku pieniądze zaczęły trafiać do 
rodzin. No i nie ukrywam, że odczu-
wam dużą satysfakcję, bo przecież 
brałem bezpośredni udział we wdra-
żaniu tej ustawy. Ta nasza intensywna 
praca przyniosła bardzo dobre efekty. 
Zmieniło to sposób postrzegania poli-
tyki społecznej i w ogóle polityki, gdyż 
ludzie odwykli od tego, że władze pu-
bliczne mogą interesować się ich losem, 
że mogą robić coś, co ich los poprawi. 
Generalnie ludzie byli przyzwyczajeni 
do tego, że zostali pozostawieni sami 
sobie i że mają sobie radzić bez wspar-
cia państwa. 

Lepszy los pracowników

– Za obecnego rządu udało się zre-
alizować postulat „Solidarności” i 
wprowadzić przepisy ograniczające 
tzw. syndrom pierwszej dniówki. 

– Pamiętam jak dziś, że jeszcze za 
rządów poprzedniej koalicji byłem za-
proszony na posiedzenie Komisji Poli-
tyki Społecznej w Sejmie, po to, żeby 
przedstawić problem, z którym borykał 
się wówczas rynek pracy. Sprowadzało 
się to do tolerowania przez ustawodaw-
cę nadużyć w zatrudnianiu pracowni-
ków na czarno i formalizowania tego 
zatrudnienia dopiero wówczas, gdy 
trafiała do zakładu pracy kontrola Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Przepisy prze-
widywały, że do końca pierwszej doby 
pracownika w pracy trzeba mu wręczyć 
pisemne potwierdzenie warunków za-
wartej umowy o pracę. Okazywało się 
niekiedy, że nagle duża grupa pracowni-
ków zatrudniona u takiego pracodawcy 

jest pierwszy dzień w pracy. Sama ko-
rekta tego przepisu i wyeliminowanie 
tej luki było oczywistością. 

– Jednak lobby nieuczciwych praco-
dawców było silne.

– Korekta przepisu polegająca na 
wprowadzeniu wymogu podpisania 
umowy przed podjęciem przez pracow-
nika pracy spotykała się z dużym oporem. 
Pamiętam nerwowe reakcje posłów dzi-
siejszej opozycji, którzy przekonywali, że 
to są jakieś absurdalne rozwiązania, że ry-
nek pracy powinien być elastyczny, że te 
rozwiązania usztywniają relacje, że przez 
tego typu propozycje zmniejszy się po-
ziom zatrudnienia. Przepis został wpro-
wadzony, nic złego się nie wydarzyło, co 
znajduje potwierdzenie w sprawozdaniu 
głównego inspektora pracy. Tak więc 
tzw. syndrom pierwszej dniówki został 
w znacznym stopniu wyeliminowany. 

– Udało się również wprowadzić 
przepisy ograniczające nadużywanie 
umów na czas określony.

– Przepis, który generował bardzo 
wiele nadużyć, wywoływał trudności in-
terpretacyjne, to art. 251 kodeksu pracy w 
poprzednim brzmieniu. Miał on ograniczyć 
nadużywanie umowy o pracę na czas okre-
ślony jako podstawy zatrudnienia. Przyjmo-
wał zasadę 2 plus 1, czyli dopuszczał możli-
wość zawarcia dwóch terminowych umów 
o pracę na następujące po sobie okresy, 
trzecia była traktowana jako umowa na 
czas nieokreślony. Mieliśmy do czynienia 
z dość powszechnym nadużywaniem tej 
regulacji, polegającym albo na zawiera-
niu bardzo długookresowych umów, albo 
przerywaniem tego cyklu kolejnych umów 
o pracę okresem pozostawania bez pracy, 
czy pracy na innej podstawie, np. umowy 
cywilnoprawnej. Następnie kontynuowano 
to zatrudnienie na czas określony. 

Byliśmy, niestety, niechlubnym lide-
rem w rankingu państw członkowskich 
Unii Europejskiej, gdzie zatrudnia się 
pracowników w największej liczbie na 
podstawie tzw. umów śmieciowych. 
Dzisiaj sytuacja uległa poprawie, w tym 

Czuję satysfakcję 
z tych kilku ostatnich lat
O pracy w rządach Zjednoczonej Prawicy rozmawiamy z profesorem MARCINEM 
ZIELENIECKIM, ekspertem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
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Brałem udział 
w wypracowywaniu 
i wdrażaniu projektów, 
które zmieniły politykę 
społeczną w Polsce. Brałem 
udział w pracach rządów, 
które charakteryzowały się 
i charakteryzują się dużą 
wrażliwością społeczną 
i prowadzą bardzo aktywną 
politykę społeczną. 
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rankingu spadliśmy na drugą pozycję, 
wyprzedziła nas Hiszpania, wskaźnik 
poziomu około 28 procent spadł do 
nieco ponad 24 procent. Średnia unij-
na to 14 procent. Tak więc jest jeszcze 
sporo do zrobienia. W trakcie tych 
ostatnich czterech lat udało się wpro-
wadzić nowy mechanizm, mianowicie 
mechanizm określający maksymalną 
długość okresu zatrudnienia na podsta-
wie kolejnych umów na czas określony 
i ten maksymalny okres wynosi dzisiaj 
33 miesiące. Dzięki temu liczba umów 
na czas określony spada. 

– Udało się również wprowadzić 
minimalną stawkę godzinową 
i znacznie podnieść minimalne wy-
nagrodzenie. Pamiętamy te umowy 
za cztery złote…

– To kolejny przykład regulacji, któ-
ra przyczyniła się do uporządkowania 
sytuacji na rynku pracy. Przypomnę, 
że jeszcze w 2015 roku występowało 
zjawisko zatrudniania pracowników 
na podstawie umów cywilnoprawnych 
za bardzo niskie stawki. Dotyczyło to 
zwłaszcza dwóch sektorów: ochrony 
mienia i osób oraz usług sprzątania. 
Wprowadzenie minimalnej stawki za 
godzinę pracy, powiązane z minimal-
nym wynagrodzeniem, ograniczyło 
patologie w tym zakresie. 

– No i płaca minimalna, która też na-
gle wystrzeliła.

– W 2015 roku minimalne wynagro-
dzenie wynosiło 1750 złotych brutto. A 
od 1 stycznia br. mamy 2600 złotych, 
co daje niemalże postulowane przez 
„Solidarność” 50 procent przeciętnego 
wynagrodzenia. 

– Przez lata słyszeliśmy, że wzrost 
płacy minimalnej spowoduje wzrost 
bezrobocia…

– …upadek wielu pracodawców, 
zawali się gospodarka, system gospo-
darczy tego nie wytrzyma, dokładnie 
to samo było przy stawce godzinowej. 
Okazało się, że pracodawcy są w stanie 
zapłacić minimalną, a nawet więcej, 
czego przykłady mamy w handlu. 

– Wzrost płacy minimalnej ma wpływ 
na wzrost kosztów usług. Znam 
przykład firmy ochroniarskiej, gdzie 
wzrost stawki usługi jest tłumaczony 
wzrostem płacy minimalnej. Może 
my, jako konsumenci, powinniśmy 
się pogodzić z tym, że tam, gdzie są 
usługi, to musi to więcej kosztować? 

– To jest oczywistość, że zwiększenie 
stawki minimalnego wynagrodzenia 
powoduje wzrost kosztów pracy wyko-
nywanej przez pracowników najniżej 
zarabiających. Nie możemy patrzeć na 
wynagrodzenia wyłącznie w kategoriach 
kosztu i dążyć do tego, żeby ten koszt 
maksymalnie ograniczyć. Trzeba patrzeć 
na nie w szerszej perspektywie. Kodeks 
pracy gwarantuje pracownikom prawo 
do godziwego wynagrodzenia. W tych 
kategoriach trzeba postrzegać stopniowe 
podwyższanie minimalnego wynagro-
dzenia. Zresztą obserwujemy, że wzrost 
minimalnego i przeciętnego wynagrodze-
nia przekłada się na konsumpcję. Rozwój 
gospodarczy, który obserwujemy, to także 
wynik istotnego wzrostu konsumpcji. 

– Jednak wzrost płacy minimalnej 
powoduje, że w niektórych bran-
żach następuje spłaszczenie wy-
nagrodzeń, że pensja w przedsię-

biorstwach na wielu stanowiskach 
zaczyna się zrównywać z minimal-
ną. 

– Dlatego zadbaliśmy również o to, 
żeby przy ustalaniu minimalnego wy-
nagrodzenia nie był uwzględniany 
dodatek za pracę w nocy oraz dodatek 
stażowy, co istotne jest w przypadku 
pracowników legitymujących się rela-
tywnie dłuższym stażem. Zdarzało się, 
że przychodził młody pracownik i do-
stawał tyle samo co pracownik bardziej 
doświadczony, mający dodatek stażowy. 
Teraz to się zmieniło.

Kodeksy do dyskusji

– Pomówmy o sprawie, której nie 
udało się przez ostatnie lata zała-
twić, a mianowicie o nowym kodek-
sie pracy. 

– Miałem przyjemność kierować 
komisją kodyfikacyjną, która pracowała 
nad dwoma projektami kodeksów pra-
cy i właściwie swoje zadanie spełniła. 
W krótkim półtorarocznym okresie 
przygotowała projekty, które przekaza-
ła ministrowi rodziny, pracy i polityki 
społecznej. Nie udało się w tym sensie, 
że pomysł rekodyfikacji prawa pracy nie 
został zakończony przyjęciem stosow-
nych aktów normatywnych. Nie traktu-
ję jednak tego jako porażki. Propozycje 
rozwiązań legislacyjnych zapropono-
wanych przez komisję miały być przed-
miotem szczegółowych i pogłębionych 
dyskusji, z istotnym udziałem partnerów 
społecznych, do czego jednak na razie 
nie doszło. Ale propozycje komisji kody-
fikacyjnej to dorobek, do którego można 
sięgnąć teraz i w przyszłości. 

– Czy więc w najbliższym czasie uda 
się uporządkować prawo pracy?

– Idea rekodyfikacji indywidualnego 
prawa pracy i kodyfikacji zbiorowego 
prawa pracy nie pojawia się dzisiaj 
w dyskursie publicznym. Nie sprzyja 
temu m.in. dobra sytuacja na rynku 
pracy. Ekonomia wymusza równoważe-
nie interesów pracowników i pracodaw-
ców na rynku pracy. W opracowanych 
przez nas projektach są też takie pro-
pozycje, które nie budzą kontrowersji 
partnerów społecznych i udałoby się 
bez większego problemu wprowadzić 
je do obecnie obowiązującego kodeksu 
pracy. Na przykład propozycje dotyczą-
ce trybów polubownych rozwiązywania 
sporów ze stosunku pracy. 

Mamy, co prawda, w obecnym kodek-
sie pracy przepisy dotyczące tzw. komisji 
pojednawczych, które mogą być tworzo-
ne w zakładach pracy, jednak przepisy 
te właściwie są martwe. A przecież jest 

potrzeba pojednawczego rozwiązywania 
sporów i zawierania ugód między pra-
cownikiem i pracodawcą. W naszym 
projekcie są propozycje, które ten postu-
lat realizują. Z tego co wiem, nie budzą 
kontrowersji ani związków zawodowych, 
ani organizacji pracodawców. Są w nim 
też rozwiązania bardzo dyskusyjne, któ-
rych wprowadzenie do projektu, przede 
wszystkim kodeksu indywidualnego 
prawa pracy, spowodowało, że właściwie 
odrzucono całą ideę kodyfikacji, ale to 
też jest materiał do dyskusji. 

Trzeba pamiętać o tym, że propozycje 
komisji kodyfikacyjnej miały charakter 
kompleksowy i całościowy. Na przykład 
w propozycjach dotyczących stosunków 
pracy znalazły się propozycje uelastycz-
nienia niektórych form zatrudniania, 
ale w innych obszarach komisja się 
opowiedziała za większą stabilizacją za-
trudnienia i za większą ochroną takiego 
klasycznego stosunku pracy. Te propozy-
cje wydawały się dość zbalansowane, ale 
ocena każdego pojedynczego elementu 
z osobna mogła wywoływać krytykę ze 
strony albo związków zawodowych, albo 
organizacji pracodawców. W rezultacie 
cała idea rekodyfikacji upadła. Myślę, 
że dorobek komisji kodyfikacyjnej war-
to poddać pod poważną dyskusję na 
przykład w ramach Rady Dialogu Spo-
łecznego i że byłoby możliwe osiągnięcie 
porozumienia co do tego, które elementy 
projektów obu kodeksów można by było 
wykorzystać. 

– Pojawia się w przestrzeni publicz-
nej taka teza, że może warto by było 
rozmawiać o zmianie przepisów 
o czasie pracy.

– Czas pracy to jest materia dość 
kontrowersyjna, gdzie ścierają się różne 
interesy pracodawców i pracowników. 
Przypomnę, że kwestią, która przed 2016 
rokiem była mocno krytykowana przez 
związki zawodowe, była sprawa okresów 
rozliczeniowych czasu pracy. Stworzono 
możliwość przyjęcia okresu rozliczenio-
wego czasu pracy wynoszącego nawet 12 
miesięcy i to często w takich systemach 
pracy, które są bardzo uciążliwe, np. system 
równoważnego czasu pracy. Wydaje się, że 
prosta kalka dyrektywy unijnej bez jakiejś 
głębszej refleksji i bez stworzenia barier 
ograniczających możliwość nadużywania 
kompromituje tę regulację. Warto podjąć 
dyskusję nad ewentualną korektą przepi-
sów o czasie pracy. 

– Wracając do spraw związanych 
z polubownym rozwiązywaniem 
konfliktów na styku pracodawca – 
pracownicy. Wciąż nie ma rozwiązań, 
które zachęcałyby do negocjowania 
układów zbiorowych pracy.

– Jak już mówiłem, komisja kodyfika-
cyjna przygotowała dwa projekty ustaw. 
I o ile w mediach propozycje zawarte w 
projekcie kodeksu indywidualnego prawa 
pracy były krytykowane, oceniane jako 
kontrowersyjne, to projekt zbiorowego 
prawa pracy wydawał się bardziej wywa-
żony. Są w nim propozycje zmierzające 
do ożywienia praktyki zawierania ukła-
dów zbiorowych pracy czy w ogóle szerzej 
– prowadzenia rokowań zbiorowych. 
– A nie można wprowadzić tylko tej 
części dotyczącej zbiorowego prawa 
pracy?

– Dlaczego nie. To są osobne projek-
ty aktów prawnych i nie ma problemu, 
żeby rozdzielić nad nimi pracę. Gene-
ralnie komisja wyszła z założenia, że 
dzisiejsza regulacja jest zbyt sztywna, 

z tego powodu zniechęca pracodaw-
ców, aby negocjować i zawierać układy 
zbiorowe pracy, bo w przypadku po-
gorszenia się kondycji ekonomicznej 
przedsiębiorstwa bardzo trudno się 
z nich wycofać. Komisja zapropono-
wała rozwiązania, które mają charakter 
uelastyczniający. Uważam, że układy 
zbiorowe pracy są szansą dla związków 
zawodowych i dzisiaj nie są one w wy-
starczającym stopniu wykorzystywane 
jako instrument w ogóle zachęcający 
do zrzeszania się w związkach zawo-
dowych i wpływania na warunki pracy 
w zakładach pracy i branżach. 

O pracownikach w Unii 
Europejskiej
– Na początku stycznia wrócił Pan 
do Komisji Krajowej „Solidarności”. 
Czym będzie się Pan zajmować 
w Związku?

– Obecnie głównie zajmuję się 
opiniowaniem projektów aktów nor-
matywnych z obszaru ubezpieczeń 
społecznych. Wiele wskazuje na to, 
że będę również reprezentował „So-
lidarność” w Europejskim Komitecie 
Ekonomiczno-Społecznym w kolejnej 
pięcioletniej kadencji, która rozpocznie 
się 1 października br.

Co by było, gdyby...

– Aby docenić to, co zadziało się 
w ciągu minionych pięciu lat, warto 

zadać sobie pytanie, jak wyglądałaby 
sytuacja różnych grup społecznych, 
gdyby nie zmiana ekipy rządzącej?

– Można by się pokusić nawet o ja-
kieś matematyczne wyliczenia. Ile by 
wynosiła minimalna emerytura lub 
renta, gdyby przez ostatnie cztery lata 
wzrastała tylko o wskaźnik waloryzacji. 
Ile wynosiłoby minimalne wynagrodze-
nie, gdyby wzrastało tylko w sposób 
określony w ustawie o minimalnym 
wynagrodzeniu. Jaka byłaby wysokość 
wsparcia otrzymywanego przez osoby 
niepełnosprawne czy matki, które wy-
chowały czworo lub więcej dzieci. 

Co prawda poprzednia władza spora-
dycznie, zwłaszcza wówczas, gdy zbliżały 
się wybory, decydowała się na wypłace-
nie jednorazowych dodatków do emery-
tur i rent oraz zastosowanie mechanizmu 
waloryzacji kwotowo-procentowej, nie 
dbała jednak w należyty sposób o osoby 
o najniższych dochodach. I to powinno 
być dla nich powodem do wyrzutów 
sumienia.  Sytuacja tych osób w okresie 
rządów Zjednoczonej Prawicy uległa 
znaczącej poprawie.

Rozmawiała: Małgorzata Kuźma

Marcin Zieleniecki
prawnik i nauczyciel akademicki, doktor 
habilitowany nauk prawnych, profesor 
nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, 
ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”, w latach 2015–2020 podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

Uważam, że układy zbiorowe 
pracy są szansą dla związków 
zawodowych i dzisiaj nie 
są one w wystarczającym 
stopniu wykorzystywane 
jako instrument w ogóle 
zachęcający do zrzeszania się 
w związkach zawodowych 
i wpływania na warunki pracy 
w zakładach pracy i branżach. 

Najniższa emerytura brutto 2002– 2020 (w złotych)
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Historia NSZZ „Solidarność” w Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Gdańsku sięga roku 1980. 
Wówczas to deklarację przynależności 
do nowo utworzonego związku złożyło 
około 90 procent pracowników. W po-
łowie lat 80., gdy dyrektor stacji został 
zobligowany przez ówczesną władzę 
do utworzenia organizacji związko-
wej, powierzył to zadanie swojej za-
stępczyni, której udało się pozyskać 
grupę pracowników (niektórzy z nich 
byli członkami zdelegalizowanej w 
1981 roku „Solidarności”) i utworzyć 
nowy związek zawodowy pod nazwą 
Związek Zawodowy Pracowników In-
spekcji Sanitarnej. Pozostała większość 
zbojkotowała wysuwane propozycje i 
trwała w opozycji do czasu ponowne-
go zalegalizowania NSZZ „Solidarność”, 
aby w roku 1989 ponownie rozpocząć 
działalność. 

Na przestrzeni kolejnych lat liczba 
członków związku ulegała wahaniom i 
wynosiła od 53 do 25 procent stanu za-
łogi. Obecnie kształtuje się na poziomie 
27 procent ogółu pracowników. I mimo 
że do związku w latach 2001–2019 za-
pisało się 59 osób na 110 pracowników, 
to znaczna rotacja w zatrudnieniu po-
wodowała, że wskaźnik procentowy 
nie był zadowalający. Coraz więcej pra-
cowników szło na emeryturę, niektórzy 
znajdowali lepiej płatną pracę w innych 
zakładach, a tym samym odchodzili ze 
związku. Należało więc pozyskiwać 
nowych członków z pozostałej kadry 
pracowniczej. 

Głównym powodem, dla którego 
młodzi pracownicy zaczęli wstępować 
do „Solidarności”, była możliwość re-
prezentowania ich u pracodawcy, ak-
tywna obecność związkowców podczas 
spotkań, na których poruszano kwestie 
pracownicze, a także działania nie tylko 
w grupowych sprawach (wynagrodzeń, 
awansów, sprawiedliwego traktowania 
oraz przyznawania świadczeń socjal-
nych), ale także tych indywidualnych. 
Związek reagował w różnych sytuacjach, 
na przykład, gdy dotarła informacja, 
że wynagrodzenia zostały policzone 
w inny sposób, niż zostało to wcześniej 
uzgodnione.

– Cieszy fakt, że do naszej organiza-
cji zapisuje się coraz więcej młodych i 
nowych pracowników, zastępując tym 
samym poprzednie pokolenie. Ale z 
drugiej strony ubolewam, że są i tacy, 
którzy uważają, że nie muszą się zrze-
szać, sami chcą być kowalem swojego 
losu i mieć święty spokój – mówi prze-
wodnicząca Anna Aleksandrowicz. 

Równolegle z NSZZ „Solidarność” 
PSSE w Gdańsku działał Związek Za-
wodowy Pracowników Inspekcji Sa-
nitarnej Województwa Pomorskiego 
zrzeszający mniejszą liczbę członków. 
Z chwilą odejścia ostatniego członka 
na emeryturę przestał on istnieć. 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GDAŃSKU 

Zajmują się zdrowiem publicznym 
Od roku 2018 w Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej funkcjo-
nuje jedynie NSZZ „Solidarność”, któ-
rej od pięciu kadencji przewodzi Anna 
Aleksandrowicz. 

W skład Komisji Zakładowej oprócz 
przewodniczącej wchodzi sześciu człon-
ków: Anna Mularska, wiceprzewodni-
cząca – delegat na krajowy WZD sekcji, 
Dorota Łosowska Krajnik, sekretarz, 
Anna Lewandowska, skarbnik oraz Ewa 
Orłowska-Mroczkowska, Sylwia Rzuci-
dło i Justyna Makucka. Rolę kontrolną 
pełni Komisja Rewizyjna w składzie: 
Alicja Ryba, przewodnicząca, Karoli-
na Bober, Ewa Hinc i Irena Harbino, 
członkowie.  

Sekcja pracuje dla wszystkich 

Organizacja zakładowa PSSE należy 
do Sekcji Krajowej Pracowników Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznych „S”. 
Bardzo ważnym przedsięwzięciem było 
wynegocjowanie i zawarcie w 2007 roku 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla Pracowników Zatrudnionych 
w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicz-
nych pomiędzy ministrem zdrowia 
a Radą Krajową Federacji Związków 
Zawodowych Pracowników Ochrony 
Zdrowia oraz Radą Sekretariatu Ochro-
ny Zdrowia NSZZ „Solidarność”, którą 
reprezentowała przewodnicząca Sekcji 
Krajowej.  

– Dzięki działaniom sekcji pracow-
nicy inspekcji sanitarnej zostali ujęci 
w „Ustawie o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych” z 8 
czerwca 2017 roku, która spowodowała 
podwyższenie bardzo niskich płac obo-
wiązujących do czasu jej wprowadzenia 
– tłumaczy Anna Aleksandrowicz. 

Trzeba jednocześnie pamiętać, że od 
roku 2009 do 2016, przez siedem lat, 
pracownicy nie otrzymywali żadnych 
podwyżek wynagrodzeń (mimo pety-
cji oraz protestów ogólnokrajowych). 
Dopiero w 2016 roku sanepid dostał 
dodatkowe środki finansowe, co po-
zwoliło na regulację wynagrodzeń. 

– Wcześniej pracownicy, przykła-
dowo po podwyższeniu kwalifikacji, 
musieli czekać na awans po kilka lat 
właśnie z powodu braku środków. 
A wymóg kształcenia się obowiązywał. 
Pracownicy medyczni od lipca 2017 
roku otrzymują regularnie co roku pod-
wyżki zgodnie ze wspomnianą ustawą 
z rezerwy celowej. Trzeba dodać, że 
w związku z tą ustawą nastąpił podział 
pracowników inspekcji na pracow-
ników medycznych i niemedycznych 
(administracja, księgowość i technicz-
ni). W przypadku pracowników nieme-
dycznych podwyżki wynagrodzeń są 
uzależnione od oszczędności finanso-
wych poczynionych przez pracodawcę. 

W kwietniu 2019 roku odbyły się w ca-
łej Polsce pikiety i manifestacje przed 
urzędami wojewódzkimi, które koń-
czyły się petycją zarówno do rządu, jak 
i do najwyższych władz związkowych, 
w wyniku czego doszło do rozmów 
w Radzie Dialogu Społecznego. 

Efektem tych rozmów było przyzna-
nie pracownikom inspekcji sanitarnej 
jednorazowo 1000 zł brutto z okazji 
100-lecia inspekcji oraz 500 złotych 
brutto dla każdego pracownika do 
wynagrodzenia począwszy od stycznia 
2020 roku. 

Uzyskanie dodatkowych środków 
finansowych pochodzących z budżetu 
państwa, a przeznaczonych na płace 
pracowników, niejednokrotnie poprze-
dzone jest wielogodzinnymi negocjacja-
mi ze stroną rządową. 

Przedstawiciele związku wielokrot-
nie uczestniczą w negocjacjach z pra-
codawcą w celu ustalania podwyżek 
wynagrodzeń dla pracowników nasze-
go zakładu. Rozmowy z pracodawcą 
bywają niekiedy bardzo trudne, ale 
w rezultacie dochodzi do porozumienia 
i większość spraw rozwiązywana jest 
pozytywnie – informuje przewodni-
cząca. – Uzgadniamy wspólnie z praco-
dawcą regulaminy: premiowania, pra-
cy, Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych oraz zasady przyznawania 
dodatków specjalnych. Staraliśmy się 
także o stworzenie regulaminu wyna-
grodzeń, ale to się akurat nie udało. 
Pracodawca tłumaczył swój sprzeciw 
tym, że obowiązuje rozporządzenie 
ministra zdrowia, w którym wszystko 
w tym zakresie jest określone. 

Tysiące kontroli sanitarnych

Łącznie w ciągu roku takich kontro-
li, wizji oraz rozmów są tysiące, a każ-
da sekcja i oddział sanepidu ma swój 
zakres odpowiedzialności. Państwowa 

Inspekcja Sanitarna jest powołana do 
realizacji zadań z zakresu zdrowia pu-
blicznego i są one wykonywane przez 
pracowników w ramach sprawowania 
nadzoru bieżącego oraz zapobiegawcze-
go. Poza działalnością kontrolną udzie-
lane są również porady i konsultacje. 

Działalność w ramach Sekcji Za-
pobiegawczego Nadzoru Sanitarne-
go polega na kontroli przestrzegania 
obowiązujących norm i przepisów pod 
względem wymagań higieniczno-zdro-
wotnych na etapie planowania prze-
strzennego, projektowania inwestycji 
i ich realizacji oraz przekazywania do 
użytkowania. Zdaniem pracownika 
sekcji Alicji Ryby znaczną część czasu 
pracy przeznacza się na konsultacje 
z nwestorem w sprawach problema-
tycznych na różnych etapach procesów 
inwestycyjnych. 

Oddział Przeciwepidemiczny zaj-
muje się nadzorem szpitali, przychodni, 
praktyk lekarskich, pielęgniarskich i po-
łożniczych, nadzoruje wykonawstwo 
obowiązkowych szczepień ochronnych 
i prowadzi dystrybucję preparatów 
szczepionkowych do podmiotów lecz-
niczych. Monitoruje sytuację epidemio-
logiczną na terenie Gdańska w oparciu 
o sytuację epidemiologiczną woje-
wództwa pomorskiego i całego kraju. 
oddział prowadzi postępowania admi-
nistracyjne, a pracownicy tego oddziału 
biorą udział w programach profilaktyki 
zdrowotnej.

Oddział Higieny Pracy zajmuje się 
warunkami i higieną pracy w zakładach 
oraz zapobieganiem powstawania cho-
rób zawodowych i innych chorób zwią-
zanych z warunkami pracy. Wydzielona 
komórka w tym oddziale bada związek 
stwierdzonej przez lekarza choroby 
z warunkami pracy, czynnikami szko-
dliwymi i uciążliwymi na stanowisku 
pracy, które mogą spowodować choro-
bę zawodową. Decyzję o stwierdzeniu 

– Nasza organizacja zakładowa należy do Sekcji Krajowej Pracowników 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”. Swoją obec-
nością wzmacniamy tę sekcję – mówi przewodnicząca Anna Aleksan-
drowicz. 

choroby zawodowej wydaje państwowy 
inspektor sanitarny. 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Pro-
mocji Zdrowia opracowuje i wdraża 
programy zdrowotne, które trafiają do 
szkół, przedszkoli. Sekcja organizuje 
również akcje prozdrowotne dla miesz-
kańców Gdańska. 

Z kolei Sekcja Higieny Dzieci i Mło-
dzieży kontroluje przestrzeganie przepi-
sów w szkołach, przedszkolach, żłobkach 
i placówkach z pobytem całodobowym 
oraz wsparcia dziennego i miejscach wy-
poczynku dzieci i młodzieży. 

Oddział Bezpieczeństwa Żywności, 
Żywienia i Produktów Kosmetycznych 
sprawuje nadzór sanitarny nad prze-
strzeganiem prawidłowych warunków 
produkcji, transportu, przechowywania 
oraz sprzedaży żywności, materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością. Sprawuje również nadzór 
sanitarny nad warunkami bezpieczeń-
stwa żywności w zakładach żywienia 
zbiorowego. W ramach tych zadań po-
bierane są próbki środków spożywczych, 
materiałów i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością do badań labo-
ratoryjnych w ramach urzędowej kon-
troli i monitoringu w celu sprawdzenia 
przestrzegania przez przedsiębiorców 
kryteriów bezpieczeństwa żywności. 
Do zadań oddziału należy także spra-
wowanie nadzoru sanitarnego nad 
przestrzeganiem prawidłowych warun-
ków produkcji kosmetyków i ich obrotu 
oraz pobieranie próbek kosmetyków do 
badań laboratoryjnych. 

Oddział Higieny Komunalnej spra-
wuje nadzór nad jakością wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi oraz 
wody użytkowej, a także pływalniami 
i kąpieliskami morskimi. Opiniuje też 
organizowanie imprez masowych oraz 
wydaje zezwolenia na przykład na eks-
humację.

Tomasz Modzelewski 

Członkinie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.  
Pierwsza z prawej Anna Aleksandrowicz.
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Płaca minimalna  
w styczniu 2020
(w euro)

Poza UE

Płaca minimalna  
nie jest ustalona

< 700

700 –< 1400

>= 1400

21 z 27 państw należących do Unii Europejskiej  
ma ustaloną płacę minimalną

Polska z „minimalną” 610,79 euro 
plasuje się na 12. pozycji wśród państw 
UE, a siła nabywcza pieniądza przesuwa 
nas nieco w górę stawki. 

Pracodawcy na Łotwie oferują płacę 
minimalną 430 euro, 466 euro zarabia 
się w Rumunii, a na Węgrzech 487 euro, 
w Czechach 575 euro, na Słowacji 580 
euro, w Chorwacji 546 euro, w Estonii 
584 euro. Próg 600 euro przekracza 
Litwa (607 euro) i Polska z płacą mini-
malną równą 610,79 euro (2600 złotych 
brutto).

Od 700 do 1000 euro można zarobić 
minimalnie na południu kontynentu, 
w Portugalii (741 euro), Grecji (758 
euro), na Malcie (777 euro), w Słowenii 
(941 euro) i w Hiszpanii (1050 euro).

Płaca minimalna powyżej 1500 euro, 
czyli ponad 6 tys. złotych, obowiązuje 
we Francji (1539 euro), w Niemczech 
(1584 euro), w Belgii (1594 euro), 
w Holandii (1636 euro), w Irlandii 
(1656 euro) i w Luksemburgu (2142 
euro). Płaca minimalna nie obowiązuje 

PŁACA MINIMALNA

W 2020 roku 21 z 27 krajów Unii Europejskiej ma ustaloną stawkę minimal-
ną: od 312 euro w Bułgarii, czyli około 1340 zł, do 2142 euro, czyli około 
9200 zł w Luksemburgu. Dane Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eu-
rostat) pokazują, że najwyższa płaca minimalna w UE jest siedem razy 
większa niż najniższa.

Polska nadgania 
zaszłości 

w Szwecji, Finlandii, Danii, Włoszech, 
Austrii i na Cyprze. 

Jeżeli uwzględnimy parytet siły na-
bywczej (Purchasing Power Standard), 
to pozycja polskich pracowników nieco 
się poprawia. Minimalne zarobki w Pol-
sce wynoszą według tej skali 1056 PPS, 
co plasuje nas na 10. pozycji w Unii.  

Przypomnijmy, że w Polsce mini-
malna pensja wzrosła od tego roku 
z 2250 do 2600 złotych. Najniższa staw-
ka godzinowa to 17 złotych brutto.

Według przewodniczącej Komisji 
Europejskiej Ursuli von der Leyen płaca 
minimalna powinna wynosić 60 pro-
cent średniej płacy w danym państwie. 
Komisja planuje też wprowadzenie eu-
ropejskiego ubezpieczenia społecznego.

Przy ustalaniu wysokości minimal-
nego wynagrodzenia nie bierze się u nas 
pod uwagę dodatku za pracę w nadgo-
dzinach, nagrody jubileuszowej, odpra-
wy emerytalnej i rentowej oraz dodatku 
za pracę w nocy.

(asg)

10 lutego 1920 r. w Pucku odbyły 
się symboliczne zaślubiny z morzem, 
zorganizowane dla uczczenia włączenia 
Pomorza w granice odrodzonej Polski. 
Aktu dokonał jeden z najbardziej zasłu-
żonych polskich dowódców, współtwór-
ca Błękitnej Armii, gen. Józef Haller. Ofi-
cjalne obchody stulecia zaślubin Polski z 
morzem 10 lutego tego roku rozpoczęła 
msza św. w puckiej farze, odprawiona 
przez metropolitę gdańskiego ks. abp. 
Sławoja Leszka Głódzia z udziałem m.in. 
prezydenta Andrzeja Dudy. Wcześniej na 
placu przed kościołem pw. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła prezydent RP odsłonił 
tablicę upamiętniającą 100 rocznicę za-
ślubin Polski z morzem i powrotu Pomo-
rza do Macierzy.  Po nabożeństwie jego 
uczestnicy w asyście kompanii reprezen-

tacyjnej i orkiestry Marynarki Wojennej 
przeszli do portu rybackiego w Pucku, 
gdzie odbył się akt odnowienia zaślubin 
Polski z morzem. 

 – Obok 11 listopada do tych wyda-
rzeń najważniejszych, które ukształto-
wały Polskę i budowały naszą historię, 
należały powstanie wielkopolskie, 
dzięki któremu tamten region wrócił 
do Macierzy, powstania śląskie, szcze-
gólnie to pierwsze, powrót Polski nad 
morze, którego setną rocznicę obcho-
dzimy dzisiaj, wojna polsko-bolsze-
wicka i wielka bitwa warszawska oraz 
odzyskanie przez Polskę Górnego Ślą-
ska, co zakończyło proces kształtowa-
nia granic Rzeczypospolitej – wyliczał 
na nabrzeżu w Pucku prezydent Duda 
podczas uroczystości.

„Utworzenie zjednoczonego i niepodległego państwa pol-
skiego z dostępem do morza stanowi jeden z warunków trwałego 
i sprawiedliwego pokoju oraz rządów prawa w Europie” – dekla-
rowali przywódcy Anglii, Francji i Włoch już w 1918 roku. Niepod-
ległość Polska odzyskała kilka miesięcy później, ale dopiero po 
niemal dwóch latach – 10 lutego 1920 roku – generał Józef Haller 
mógł w Pucku powiedzieć, że „dzisiaj od wiernego Kaszuby straż-
nika tego Bałtyku odbiera morską straż polski marynarz”.

W sto lat po tym wydarzeniu Zarząd Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność” składa hołd tym, którzy już wówczas 
dostrzegali polityczne, gospodarcze i społeczne znaczenie 
dostępu do morza i którzy w następnych latach to w prakty-
ce realizowali. Gdyński port, polska Marynarka Wojenna i �ota
handlowa, szkoły morskie powstały z niczego w ciągu kilku 

następnych lat, stanowiąc – obok Centralnego Ośrodka Prze-
mysłowego – symbol odradzającej się po wiekach niewoli 
Rzeczpospolitej. To tu, nad polskim morzem, sześćdziesiąt lat 
później, w zakładach tak bardzo związanych z morzem, ro-
dziła się „Solidarność”, poprzedzona komunistyczną zbrodnią 
w grudniu 1970 na ulicach Gdańska i Gdyni.

I dziś, w XXI wieku, w niepodległej Polsce, w świecie, który 
stał się „globalną wioską”, dostęp do morza jest wartością, której 
nie sposób przecenić. Handel morski, przemysł okrętowy, tury-
styka to sektory, które nadal budują siłę Państwa, jego rozwój 
i dobrobyt tysięcy rodzin. Porty i stocznie dają coraz bardziej 
innowacyjne miejsca pracy. W sto lat po tym, jak o�arowany
przez gdańszczan pierścień generała Hallera zniknął w Bałtyku, 
warto o tym pamiętać.

3 lutego posiedzenie Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
rozpoczęła prezentacja dotycząca po-
wrotu Pomorza i Kujaw do Polski do-
konana przez Daniela Sieczkowskiego 
z IPN. Po jej wysłuchaniu związkowcy 
przyjęli stanowisko z okazji 100 rocz-
nicy zaślubin Polski z morzem, odda-
jąc hołd tym wszystkim, którzy sto lat 
temu dostrzegali polityczne, gospodar-
cze i społeczne znaczenie dostępu do 
morza i którzy w następnych latach to 
w praktyce realizowali. Gdyński port, 
polska Marynarka Wojenna i flota 

handlowa, szkoły morskie powstały 
z niczego w ciągu kilku następnych lat, 
stanowiąc – obok Centralnego Ośrodka 
Przemysłowego – symbol odradzającej 
się po wiekach niewoli Rzeczpospolitej. 
Członkowie ZRG podkreślili, że także 
dzisiaj, w XXI wieku, w niepodległej 
Polsce, w świecie, który stał się „global-
ną wioską”, dostęp do morza jest warto-
ścią, której nie sposób przecenić. 

Gościem drugiej części lutowego 
posiedzenia ZRG był poseł Janusz Śnia-
dek, który został ponownie mianowany 
na stanowisko przewodniczącego Rady 

Ochrony Pracy. Rada jest organem nad-
zoru nad warunkami pracy oraz dzia-
łalnością Państwowej Inspekcji Pracy. 
Jej najważniejsze zadania to, oprócz 
nadzoru nad działalnością PIP, opinio-
wanie projektów aktów prawnych do-
tyczących problematyki ochrony pracy, 
inicjowanie prac związanych z ratyfika-
cją konwencji międzynarodowych oraz 
międzynarodowych norm z zakresu 
ochrony pracy i ergonomii, a także oce-
na problemów ochrony pracy o zasięgu 
ogólnokrajowym.

(mk)

Stanowisko ZRG NSZZ „Solidarność”  
ws. 100 rocznicy zaślubin Polski z morzem

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Dostęp do morza to wartość, której nie sposób przecenić
UROCZYSTOŚĆ W PUCKU

Sto lat od zaślubin z morzem
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Minister edukacji narodowej Da-
riusz Piontkowski zapowiedział, że 
likwidacja Karty nie wchodzi w grę. 
Kartę czekają poprawki, daleko idące 
zmiany, swoisty „Pakt dla Oświaty”.  

Pakt dla Oświaty 

Z udziałem związkowców i samo-
rządów ministerstwo ma przygotować 
projekt zmian w Karcie nauczyciela.

– Uważamy, że szkoła wymaga 
pewnej stabilizacji i nie ma powodu 
ani potrzeby, aby z roku na rok do-
konywać gigantycznych zmian, raczej 
interweniować tam, gdzie od wielu lat 
zmiany nie było, a praktyka pokazuje, 
że zmiany powinny być wprowadzone 
– podkreślił minister Piontkowski i wy-
mienił najważniejsze programy rządo-
we, które będą kontynuowane: „Posiłek 
w szkole i w domu”, Ogólnopolska Sieć 
Edukacyjna, Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa, „Wyprawka szkol-
na” i „Aktywna Tablica”. Będą również 
szkolenia dla kadry pedagogicznej 
pracującej z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.

– Za kilka, kilkanaście miesięcy cze-
ka nas duża zmiana ustawowa związana 
ze zmianami w pragmatyce zawodo-
wej. Chociaż były już pewne rozwią-
zania i propozycje, to nie budziły one 
powszechnej akceptacji. Dziś zarówno 
związki zawodowe, samorząd terytorial-
ny, rodzice, ale i sami nauczyciele mó-
wią wyraźnie o tym, że dotychczasowy 
model awansu zawodowego wyczerpał 
swoje możliwości i nie wpływa w jakiś 
poważny sposób na podniesienie jakości 
edukacji. Chcielibyśmy, aby ten system 
awansu zawodowego motywował na-
uczycieli do lepszej pracy i przekładał 
się na efekty wychowawcze i edukacyjne 
– obwieścił Piontkowski i poinformował 
o wznowieniu prac zespołu ds. statusu 
zawodowego pracowników oświaty.  
Zapowiedział też rozmowy w ramach 
trójstronnego zespołu rządowo-samo-
rządowo-związkowego na temat awan-
su zawodowego, oceniania okresowego 
nauczycieli, czasu pracy, systemu wyna-
gradzania i finansowania edukacji.

Związkowcy i samorządowcy chcą 
rozmawiać z MEN o podwyżkach 
w tym roku i o zasadach finansowania 
oświaty. 

Dyscyplina 

Jednym z tematów rozmów będą też 
postępowania dyscyplinarne. Oświato-
wa „Solidarność” proponuje likwidację 
komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli, 
czyli całego rozdziału Karty nauczycie-
la. Jednym z pomysłów było, aby w to 
miejsce był stosowany art. 52 kodeksu 
pracy.  

W związku z tym, że przygotowa-
nie propozycji zmian legislacyjnych 
wymaga szerokiej związkowej debaty, 
a prace w zespole  do spraw statusu 
zawodowego pracowników oświaty 
przy MEN są w toku, Rada Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”.  opowiedziała się za usu-
nięciem w całości ust. 2a art. 75 Karty 
(za uchybienia przeciwko porządkowi 
pracy, w rozumieniu art. 108 kodeksu 
pracy, wymierza się nauczycielom kary 
porządkowe zgodnie z kodeksem pra-
cy, a ust. 2a precyzuje, że o popełnieniu 
przez nauczyciela czynu naruszającego 
prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły 
zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego 
– dop. red.).

– Po zmianie przepisów w czerwcu 
2019 r. pojawiły się głosy, że ten system 
szwankuje, postulaty znoszące całkowi-
cie postępowanie dyscyplinarne i zachę-
ty, aby jeszcze mocniej je uregulować 
– powiedział Piontkowski w wywiadzie 
dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

12 i 13 lutego 2020 r. w Płocku ob-
radowała Rada Krajowej Sekcji Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 
Rada po raz kolejny wyraziła żądanie 
realizacji punktu VI porozumienia 
podpisanego z rządem 7 kwietnia 
2019 r. Punkt ten dotyczy opracowania 
i uzgodnienia ze związkami zawodo-
wymi nowego systemu wynagradzania 
nauczycieli od 2020 roku. Większość 
członków rady opowiedziała się za 
koniecznością gruntownej noweliza-
cji ustawy Karta nauczyciela w zakre-
sie odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
Przedstawiciele regionalnych sekcji 
oświaty wskazywali na nieprawidło-
wości pracy rzeczników i komisji 
dyscyplinarnych, a także na niepoko-
jące zjawisko wywierania presji na ich 
pracę przez Rzecznika Praw Dziecka 
i niektórych kuratorów oświaty.

Bronić Karty

Warto zastanowić się, dlaczego trze-
ba bronić ustawowo umocowanej karty 
praw i obowiązków nauczycieli.

Dyskusja na temat zmian w Karcie 
nauczyciela przybrała na sile pod ko-
niec ubiegłego roku. Wywołały ją słowa 
posłanki Mirosławy Stachowiak-Różec-

kiej, przewodniczącej sejmowej Komisji 
Edukacji.

– Wszyscy wiemy, kiedy powstał 
ten dokument, był to okres stanu wo-
jennego, styczeń 1982 r. Wprowadzenie 
go w tym czasie miało swoje cele. A dziś 
Karta nauczyciela jest instrumentem, 
który politycy wykorzystują przy okazji 
kampanii wyborczych, jedni postulują 
jej zniesienie, inni utrzymanie. A prze-
cież nie w tym tkwi problem. Najważ-
niejsze jest, by nauczyciele sami zro-
zumieli, że jest to ustawa, która wcale 
im nie służy ani ich nie chroni. Ale wy-
raźnie podkreślam: inicjatywa zmiany 
bądź likwidacji tego aktu prawnego leży 
po stronie nauczycieli. Nie warto jed-
nak umierać za kartę – przekonywała 
posłanka PiS.

Czy rzeczywiście? 

– Efektem strajku z listopada 1980 
roku w Urzędzie Wojewódzkim w 
Gdańsku było podpisanie porozumie-
nia. Dokument zawiera ponad 150 
postulatów, z których te dotyczące 
uregulowania statusu zawodowego na-
uczycieli należały do najważniejszych. 
Zmiany dotyczyły m.in. ograniczenia 
liczby uczniów w zespole klasowym, 
obniżenia pensum dydaktycznego, 
wprowadzenia dodatku za wysługę lat 
(żeby był naliczany za każdy rok pracy), 
zwiększenia uprawnień rady pedago-
gicznej. Chyba warto dokonać analizy 
tych postulatów, gdy dojdzie do jakiejś 
szerszej dyskusji, cyklu konferencji na 
temat ustawy Karta nauczyciela. Karta 
została dopracowana formalnie w roku 
1981 przez środowiska skupione w „So-
lidarności” oświatowej. Do Sejmu tra-
fiła jesienią 1981 roku. Prace nad nią 
przerwało wprowadzenie stanu wojen-
nego. Mimo to, z różnych względów, 

Sejm uchwalił ustawę już 26 stycznia 
1982 roku – przypomina Wojciech 
Książek, przewodniczący Międzyregio-
nalnej Sekcji Oświaty i Wychowania „S” 
w Gdańsku.

W Polsce, jak i w wielu innych krajach 
Europy, oprócz kodeksu pracy, obowią-
zywały i obowiązują regulacje dotyczące 
zawodu nauczycielskiego, podkreślające  
szczególną rolę zawodu, jego formacyj-
nych zadań.  W tej chwili pracę szkoły 
reguluje, oprócz Karty nauczyciela, Pra-
wo oświatowe i kodeks pracy.  

Co do zmian w samej Karcie, to 
przypominamy, że delegaci sekcji gdań-
skiej „S” występowali twardo w obronie 
Karty nauczyciela, co znalazło odbicie 
w stanowisku Walnego Zebrania De-
legatów Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” z 12 kwietnia 
2014 r. w sprawie obrony Karty nauczy-
ciela. Była to odpowiedź na argument, 
że Karta jest „reliktem komuny”, który 
wówczas używała minister edukacji 

KARTA NAUCZYCIELA

Układ zbiorowy pracy jest nienaruszalny

Strajk nauczycieli w listopadzie 1980 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 15 stycznia 
br. Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, przedstawił swoje plany 
na tę kadencję. Oprócz kontynuacji, nowością, za to bardzo istotną, która bę-
dzie miała wpływ na polską szkołę, będą zmiany w Karcie nauczyciela.
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Joanna Kluzik-Rostkowska. Był to też 
czas protestów ludzi oświaty.  

„Ustawa, coraz bardziej redukowa-
na, stanowi zbiór elementarnych zasad 
niezbędnych dla wykonywania tego 
tak trudnego, a zarazem tak odpowie-
dzialnego zawodu. Jest aktem prawnym 
o charakterze układu zbiorowego pracy 
gwarantującego podstawowe bezpieczeń-
stwo wykonywania zawodu nauczyciela. 
Ze względu na specyfikę zawodu nauczy-
ciela, jego statusu nie mogą regulować 
ogólne przepisy prawa pracy. Sprzeci-
wiamy się też zdecydowanie zmianom 
prawnym prowadzącym do zatrudniania 
nauczycieli na podstawie kodeksu pracy, 
a tym samym różnicowania ich statusu” 
– czytamy w stanowisku z 2014 r.  

– Karta nauczyciela to nie jest re-
likt stanu wojennego, ale dokument, 
który już wtedy starał się przekazać, że 
nauczyciel jest urzędnikiem państwa 
polskiego, któremu należy się szcze-
gólna pomoc i ochrona, bo zajmuje 
się skarbem największym – dziećmi i 
młodzieżą – dodaje Książek. 

6 procent

A co z obiecanymi podwyżkami? 
Nauczyciele otrzymają 6-procentową 
podwyżkę pensji od września tego roku 
(do 30 września 2020 r.). Nie dostaną 
natomiast wyrównania od początku 
roku. Skutki podwyżki od września 
do grudnia 2020 r. szacowane są na 
około 850 milionów złotych. Zgodnie 
z rządową autopoprawką zwiększono 
kwotę bazową, która jest podstawą 
do wyliczenia średnich wynagrodzeń 
pedagogów. Od 1 września 2020 r. ma 
ona wynosić 3537,80 zł, czyli 200,45 zł 
więcej. MEN zapewnia, że pieniądze na 
ten cel będą.

Artur S. Górski

– Karta nauczyciela to nie 
jest relikt stanu wojennego, 
ale dokument, który już 
wtedy starał się przekazać, że 
nauczyciel jest urzędnikiem 
państwa polskiego, któremu 
należy się szczególna pomoc 
i ochrona, bo zajmuje się 
skarbem największym  
– dziećmi i młodzieżą.

W Polsce, jak i w wielu 
innych krajach Europy, 
oprócz kodeksu pracy, 
obowiązywały i obowiązują 
regulacje dotyczące 
zawodu nauczycielskiego, 
podkreślające  szczególną rolę 
zawodu, jego formacyjnych 
zadań.  W tej chwili pracę 
szkoły reguluje, oprócz Karty 
nauczyciela, Prawo oświatowe 
i kodeks pracy.  
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Bibliotekarz musi „przerzucić’ 
w czerwcu i w sierpniu kilkanaście ton 
podręczników i je zinwentaryzować. 
Także uczniowie nie mają lekko. Nie 
tylko zmieniają się podstawy progra-
mowe, ale i ciężarów w tornistrze nie 
ubywa. 

We wtorek, 11 lutego br. niemal 
z całej Polski do siedziby gdańskiej 
„Solidarności” przybyli bibliotekarze 
na konferencję pt. „Problemy biblio-
tekarzy szkolnych” zorganizowaną 
przez Międzyregionalną Sekcję Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku.  

Tematów do omówienia i zawnio-
skowania do MEN i organów prowa-
dzących było bez liku. I tak na przykład 
w szkołach, w których nie ma świetli-
cy, jej rolę przejmują biblioteki szkol-
ne. Bywa, że nauczyciele bibliotekarze 
muszą prowadzić zajęcia dla uczniów, 
którzy nie chodzą na religię.   W szko-
łach podstawowych, gdzie z reguły są 
świetlice, problem jest mniejszy, za to 
w szkołach średnich bibliotekarze pro-
wadzą też zajęcia opiekuńcze. 

Bibliotekarze (a właściwie biblio-
tekarki) organizują więc lekcje i uczą 
dzieci w grupach, łącząc kilka klas. 
Chcą więc zmian. Zresztą wcale nie 
rewolucyjnych, a zgodnych z zapisami 
rozporządzenia ministra edukacji naro-
dowej w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicz-
nych przedszkolach i szkołach, prawem 
oświatowym, statutami publicznych 
szkół, Kartą nauczyciela. Wskazują 
na rolę edukacyjną biblioteki szkolnej 
w procesie kształcenia i wychowania.

Pilne wydaje się przynajmniej wyda-
nie rozporządzenia określającego status 
zawodowy i etat nauczyciela biblioteka-
rza. Do 1999 roku obowiązywało zarzą-
dzenie MEN z 4 czerwca 1997 r. w spra-
wie liczby uczniów, na jaką przysługuje 
etat nauczyciela bibliotekarza. Obecnie 
takie odgórne normy nie obowiązują. 

dów i norm zatrudniania bibliotekarzy, 
występuje więc samowolka. Są poważne 
obciążenia, także pracą fizyczną. My te 
problemy nazywamy, opisujemy i prze-
kazujemy do MEN wraz z propozycjami 
rozwiązań – mówił Wojciech Książek, 
przewodniczący MSOiW „S”. 

Nauczycielka bibliotekarka Zofia 
Terlecka z oświatowej Komisji Mię-
dzyzakładowej „S” w Gdańsku zwróciła 
uwagę, że wraz z przyjmowaniem tzw. 
bezpłatnych podręczników i zeszytów 
ćwiczeń wzrosły problemy zdrowotne 
w tej grupie zawodowej. Trudno jest 
korzystać z wózka, gdy biblioteka jest 
usytuowana w budynku na pierwszym 
czy drugim piętrze bez windy. 

– Obciążenia wiążą się z ręcznymi 
pracami transportowymi, szczegól-
nie po wprowadzeniu podręczników 
do bibliotek szkolnych. To są tony do 
przemieszczenia na piętra na różne 
sposoby oraz ich przechowywanie. W 
mojej szkole w latach 2017 i 2018 było 
to około 30 ton. Bibliotekarze transpor-
tują paczki z podręcznikami nie mając 
innych narzędzi prócz rąk własnych. Te 
przeciążenia są szczególnie w czerwcu 
i we wrześniu. Niektóre z nas w wolon-
tariacie poświęcają nawet swój urlop. 
Konieczna jest kontrola i interwencja 
inspekcji pracy. My to robimy na wła-
sne ryzyko. Stąd konieczne jest określe-
nie ryzyka zawodowego – tłumaczyła 
Zofia Terlecka.  

Wojciech Książek zwracał też uwa-
gę, iż zdarza się, że biblioteka nie jest 
traktowana jako pełnoprawny element 
szkoły, ale jako poczekalnia dla uczniów 
czy miejsce prowadzenia zastępstw za 
innych nauczycieli. 

– Ocena pracy nauczycieli bibliote-
karzy wymaga odmiennego arkusza niż 
ten dla tzw. przedmiotowców. Nie ma 
też ujednoliconych norm oceny pracy 
przy awansie zawodowym – uważa Elż-
bieta Pellowska-Habasińska.

Wyliczanie zastępstw przy 30 go-
dzinach zegarowych na etat też okazuje 
się krzywdzące dla bibliotekarzy, gdyż 
przedmiotowiec ma je rozliczane we-
dług 18 godzin lekcyjnych.   

Izabela Sikora z Wejherowa zwróciła 
uwagę na kwestie kosztów „ubytkowa-
nia” podręczników po trzech latach pra-
cy z podręcznikiem oraz na BHP przy 
kontakcie z kurzem i farbą drukarską.  

Z kolei Ewa Kasprowiak (KMOiW 
w Gdańsku) podkreślała, że biblioteka-
rze są kreatywni, prowadzą spółdzielnie 
uczniowskie, tworzą programy dodatko-
we, mają też dodatkowe obowiązki, ale 
ani złotówki więcej za to nie otrzymują.  

Konferencja była szansą na ujęcie 
i przygotowanie konkretnych wniosków 
do MEN wraz z postulatem określenia 
krajowych standardów pracy dla bi-
bliotek szkolnych, w tym norm zatrud-
nienia, liczby etatów na liczbę uczniów 
i stan księgozbiorów, zapewnienia peł-
nopłatnych zastępstw bibliotekarzom, 
mającym kwalifikacje do nauczania dru-
giego przedmiotu. Postulaty trafią teraz 
do MEN, którego dwoje przedstawicieli 
przybyło na gdańską konferencję. Czy 
ministerstwo przychyli się do wniosków 
nauczycieli bibliotekarzy? Czas pokaże.  

Artur S. Górski

Decyzję podejmuje organ prowadzący 
szkołę w zakresie opiniowania arkuszy 
organizacyjnych. Stare rozporządzenie 
mówiło o 300 uczniach na jeden etat, 
a niektóre samorządy wywindowały tę 
liczbę do 600 (Gdańsk) czy 800 (Wro-
cław) uczniów na etat bibliotekarza.

Programy MEN „Książki naszych 
marzeń” i Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa, który trafił też do szkół, 
pokazały, że sama książka na półce to 
za mało. Musi być jeszcze kompetent-
na osoba, czyli nauczyciel bibliotekarz. 
Tymczasem do zakresu prac nauczycieli 
bibliotekarzy doszły obowiązki związa-
ne z organizacją i przeprowadzaniem 
dystrybucji podręczników dotowanych 
przez MEN. A na to potrzebne są do-
datkowe etaty i zapewnienie odpowied-
nich warunków transportu i magazyno-
wania. Podręczniki muszą być na stanie 
szkoły, mieć nadany numer, gdyż dzieci 
z tych podręczników są rozliczane. 

– Problemy nauczycieli bibliotek są 
poważne, a jednocześnie nie są zauwa-
żane. Brakuje ogólnopolskich standar-

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE NA KONFERENCJI W GDAŃSKIEJ „SOLIDARNOŚCI”

Bibliotekarz to nie tragarz

Zapewne większość rodaków uważa, że nie ma bardziej spokojnej pracy 
niż nauczyciela bibliotekarza. Okazuje się, że to środowisko ma swoje, nie-
rozwiązane od lat, problemy. W momencie wprowadzenia tzw. darmowych 
podręczników w 2014 roku praca bibliotekarza na dwa miesiące zamienia się 
w pracę… magazyniera i transportowca. Bibliotekarze z „Solidarności” do-
magają się od ministra edukacji narodowej ujednolicenia zasad zatrudniania 
nauczycieli bibliotekarzy pracujących w szkołach wszystkich typów.

Wojciech Książek:
– Problemy nauczycieli 
bibliotek są poważne, 
a jednocześnie nie są 
zauważane. Brakuje 
ogólnopolskich standardów 
i norm zatrudniania 
bibliotekarzy, występuje więc 
samowolka. Są poważne 
obciążenia, także pracą 
fizyczną. My te problemy 
nazywamy, opisujemy 
i przekazujemy do MEN wraz 
z propozycjami rozwiązań.

11 lutego odbyła się ogólnopolska konferencja „Problemy bibliotekarzy szkolnych”.

Już ponad 200 tysięcy elektronicznych legitymacji NSZZ „Solidarność” 
zostało wydrukowanych i wydanych przez Komisję Krajową. W Regionie 
Gdańskim ma ją już ponad 12 tysięcy członków Związku. Od ponad roku 
posiadacze elektronicznej legitymacji mogą skorzystać z rabatów na sta-
cjach LOTOS, a od lipca 2019 roku także ze zniżki na ubezpieczenia w PZU, 
w ramach programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność” oraz skorzy-
stać ze specjalnej oferty  Banku Pekao S.A. 

O zasadach uzyskania zniżek piszemy poniżej. Jednak, aby z nich skorzystać, należy 
w pierwszej kolejności wyrobić sobie legitymację elektroniczną.

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” można po-
brać ze strony www.solidarnosc.gda.pl. Należy go wypełnić, podpisać i przekazać 
do organizacji związkowej w zakładzie pracy. Następnie wnioski trafiają do Zarządu 
Regionu i są wysyłane do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę danych i drukuje 
legitymacje. Dokument ważny jest 12 miesięcy i po tym okresie organizacja związ-
kowa powinna przesłać informację o jej przedłużeniu.

Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”

Członkowie „Solidarności” z elektroniczną legitymacją mogą liczyć na 10 proc. 
zniżki na ubezpieczenia w PZU w ramach programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ 
„Solidarność”.

Aby uzyskać dostęp do programu, wystarczy wypełnić formularz przystąpienia 
do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”, a następnie udać się do agenta PZU 
SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL. Agent sprawdzi 
uprawnienia do zniżki, której udzieli po pozytywnej weryfikacji. 

O czym należy pamiętać?
 zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia,
 właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony,
 zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej,
 z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach 

jednej umowy ubezpieczenia.
Zniżka przysługuje na:
 PZU Auto: AC, OC, NNW Max,
 PZU Dom,
 PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne,
 PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, 

Mienie ruchome, NNW Rolnika,
 PZU Wojażer.

Poza przedstawioną ofertą członkowie „S” otrzymają dostęp do obsługi prawnej, moż-
liwości sprawdzenia pojazdu przez specjalistów przed zakupem, pomocy przy sprzedaży 
auta, rabatów na bilety do kin Helios oraz rabatów na sprzęt AGD marki Philips. Szcze-
gółowa oferta dostępna jest pod adresem: klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc.

Pekao S.A.

Również Pekao S.A. przygotowało ciekawą ofertę dotyczącą swoich usług, za-
równo dla poszczególnych członków, jak i organizacji związkowych. Warunkiem 
skorzystania z niej jest przedstawienie legitymacji NSZZ „Solidarność” w placów-
ce Banku Pekao S.A. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku 
płatniczego, obsługę karty debetowej czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 
miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Czytaj więcej na str. 5.

LOTOS

Związkowcy oraz ich rodziny  otrzymują zniżki na paliwa, myjnie, oleje i płyny 
do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt.

Spółka LOTOS oferuje jednolite stawki rabatowe. Użytkownicy związkowych 
kart otrzymują rabaty: 10 groszy – za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, 
LPG) lub 15 groszy – paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), Gaz LPG: 7 
groszy/litr, a także 10-procentową zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup 
olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15-procentową zniżkę na usługi myjni.

Do każdego zakupu paliwa lub usługi będą naliczane punkty na kartę Navigator 
wg uzgodnionego algorytmu. Punkty te będzie można wymienić na wiele produk-
tów przemysłowych znajdujących się w katalogu https://lotosnavigator/nagrody.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Elektroniczna
legitymacja członkowska
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W Polsce nie ma instytucji, która 
bada i monitoruje rzeczywistą liczbę 
wypadków przy pracy. Państwowa In-
spekcja Pracy może bowiem kontrolo-
wać umowy o pracę, nie zaś kontrakty 
cywilnoprawne. Interweniuje, gdy po-
szkodowanym jest pracownik, nie zaś 
jednoosobowa „firma”. Na ten problem 
zwracają uwagę m.in. portowcy z NSZZ 
„Solidarność”. Zgłaszają konieczność 
ustalenia rozporządzenia w sprawie 
zasad BHP w portach morskich oraz 
domagają się respektowania konwencji 
i umów międzynarodowych. 

Ryzykowny rozładunek

Związkowcy przekonują, że żadna in-
stytucja państwa nie posiada rzetelnych 
danych odnoszących się do liczby wy-
padków przy przeładunku w portach.  

– Wypadki są tematem tabu. Po-
szczególne służby BHP w firmach od-
notowują nieszczęśliwe wydarzenia, ale 
tylko te, które dotyczą osób zatrudnio-
nych na umowę o pracę. W Polsce nie 
ma instytucji, która monitoruje licz-
bę wypadków w portach. To sytuacja 
nienormalna, biorąc pod uwagę, że 
Gdańsk jest największym portem prze-
ładunkowym nad Bałtykiem. Bardzo 
często musimy zajmować się materia-
łami niebezpiecznymi. Niesprzyjająca 
pogoda nikogo nie obchodzi, bo port 
musi funkcjonować – wskazał ostatnio 
Jacek Szornak, przewodniczący Kra-
jowej Sekcji Portów Morskich NSZZ 
„Solidarność”, w artykule w „Naszym 
Dzienniku”, opatrzonym wymownym 
tytułem „Ryzykowny rozładunek”.  

Zarządy portów administrujące te-
renami portowymi, wydzierżawiając je 
przedsiębiorstwom, które zajmują się ob-
sługą przeładunków, nie posiadają danych 
o liczbie wypadków w porcie, ponieważ 
nie dotyczy to ich pracowników.  

Z podobnego założenia wychodzi 
resort gospodarki morskiej. 

– Nie ingerujemy w politykę zatrud-
nienia w przedsiębiorstwach operator-
skich, pracujemy nad rozwiązaniami, 
które będą poprawiać bezpieczeństwo 
pracy i działalności przeładunkowej 
– skomentował minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej Marek 
Gróbarczyk tekst w „ND”. 

Przede wszystkim szkolić

Osią sporu NSZZ „Solidarność” z 
terminalami przeładunkowymi jest 
zatrudnianie do rozładunków osób z 
firm zewnętrznych na podstawie umów 
cywilnoprawnych, czyli tzw. kupowanie 
usług od agencji pracy tymczasowej i 
firm zewnętrznych. 

Zarzuty związkowych dokerów do-
tyczą braku prawidłowego i komplek-
sowego szkolenia osób nowo przyjętych 
oraz pracowników z firm zewnętrz-
nych, wykonujących zadania związa-
ne z przeładunkiem. Brak szkoleń jest 
jedną z przyczyn wypadków przy pracy, 
głównie z udziałem osób zatrudnianych 
w portach przez agencje. Problem po-
tęguje się w przypadku obcokrajowców, 
którzy słabo bądź wcale nie mówią po 
polsku. A to zagraża bezpieczeństwu 
pracy, zwłaszcza gdy w grę wchodzi 
obsługa ciężkiego sprzętu.  

Zatrudniani w terminalach cudzo-
ziemcy powinni najpierw pozytywnie 
przejść egzamin z języka polskiego na 
poziomie B1, a ten miałby się odbywać 
przed przyjęciem danej osoby na szko-
lenie praktyczne.  

– Nie protestujemy przeciwko osobom 
przyjeżdżającym ciężko pracować, ale 
trzeba przygotować dla nich odpowied-
nie warunki oraz przeszkolić z języka pol-
skiego – przestrzegał Roman Kuzimski, 
zastępca przewodniczącego Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
podczas jednej z ubiegłorocznych pikiet.  

We wrześniu ub.r. dokerzy z „S” pi-
kietowali m.in. przed biurowcem DCT 

Gdańsk SA. Trąbki, syrena alarmowa i 
dziesiątki związkowych flag obwieściły 
dyrekcji brak zgody na dopuszczanie do 
terminalu agencji pracy tymczasowej i 
na nieprzestrzeganie BHP.   

Sprzęt pracuje

Sprzęt przeładunkowy w termina-
lach kontenerowych to zestawy ciężkich 
maszyn: ciężkie wózki widłowe, wózki 
wysokiego składowania, manipulatory 
kontenerowe i ciągniki terminalowe 
oraz suwnice. Służą one do załadunku 
lub rozładunku statków przy zastoso-
waniu kontenerów transportowych. 

Przeciętny rodak widzi je podczas 
transportu tirami lub na naczepach 
kolejowych. A co, gdy do portu przy-

bywa statek z kilkoma tysiącami kon-
tenerów?   

O skali odpowiedzialności świad-
czy to, że np. w DCT gros prac prze-
ładunkowych wykonują pracujący na 
suwnicach typu shop-to-shore (STS). 
Każda waży tysiąc ton, ma 70 metrów 
wysokości i zasięg do 100 metrów. Do 
tego dochodzą suwnice placowe RTG 
oraz sprzęt placowy. Obsługują one naj-
większe statki kontenerowe na świecie, 
jak gigant należący do Mediterranean 
Shipping Company Gülsün (maksymal-
nie może zabrać na pokład 24 tysiące 
20-stopowych kontenerów, co czyni go 
rekordzistą wśród tego typu jednostek). 
W DCT przeładowano po podróży z 
Szanghaju 11 tysięcy kontenerów, prze-
wiezionych na tej gigantycznej jednost-
ce. A będą to rejsy cykliczne. 

Tym większe zdziwienie budzi fakt, 
iż trzeba było sporu zbiorowego i pikie-
ty przed wejściem do biurowca zarządu 
głębokowodnego terminalu kontenero-
wego w Gdańsku, by zarząd DCT zwró-
cił uwagę na problem i zechciał wpisać 
do Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy odpowiednie zapisy. Tak się nie 
stało, determinacja członków „S” w 
DCT jednak nie maleje, wciąż są gotowi 
do zaostrzenia sporu.   

W porcie jak na lotnisku

DCT jest jedynym terminalem na 
Bałtyku zdolnym do przyjmowania 
największych statków kontenerowych. 
Ma ambicje stać się kluczowym hubem 
na południowym i wschodnim Bałtyku. 

Aż 30 procent udziałów, w tym należą-
cym do niedawna do Australijczyków 
terminalu, od kwietnia ub.r. należy do 
polskiego rządu poprzez Polski Fundusz 
Rozwoju (PFR). Pozostałe udziały mają 
operator portowy z Singapuru PSA (40 
proc.) i australijski fundusz inwestycyj-
ny IFM (30 proc.).

Nie tylko związkowców dziwi więc, 
że trzeba spierać się o kwestie zdawa-
łoby się oczywiste, jak szkolenia spe-
cjalistyczne przed dopuszczeniem do 
pracy. Terminal kontenerowy jest jak 
port lotniczy, tylko skala przeładunku, 
obrotów, środków transportu jest wielo-
krotnie większa. Chwila nieuwagi może 
doprowadzić do tragedii.

Świadomość pracownika

W wielu terminalach brakuje in-
strukcji prac na wysokości i instrukcji 
poruszania się pojazdów po terenie. 
Brakuje także ośrodków szkolenia dla 
dokerów i programów szkoleń.

Jak informuje Jacek Szornak, w 
większości wypadków przy pracy brali 
udział pracownicy firm zewnętrznych. 
Często nie mają świadomości, iż mogą 
być objęci przepisami prawa pracy. 
Pracownicy ci pozbawieni są podsta-
wowych uposażeń socjalnych. Nie mają 
urlopów, dodatków nocnych, szkodli-
wych i nadgodzin, a nawet ubrań robo-
czych czy środków ochrony osobistej. 

– Mówimy o bezpieczeństwie pracy 
wszystkich osób, zarówno tych zatrudnio-
nych na umowę o pracę, jak i tych będących 
na umowach cywilnoprawnych. W OT Port 
Gdynia występuje około 30 procesów tech-
nologicznych. Na każdy z nich powinno 
przypadać osiem godzin szkolenia. Kiedyś 
trwało ono trzy miesiące, dziś domagamy 
się 160 godzin szkolenia, na co pracodaw-
ca nie chce się zgodzić. Obecnie po ośmiu 
godzinach szkolenia teoretycznego nowa 
osoba jest kierowana do pracy już jako wy-
kwalifikowana – podkreślał Jacek Szornak 
podczas ubiegłorocznej jesiennej pikiety 
związkowej przed OT Port Gdynia. 

Pracownicy czy sprzedawcy 
usług?  

Jeśli dokerzy przygotowują się do pro-
testu, to wiadomo, że osią sporu jest za-
trudnianie osób z firm zewnętrznych na 

BEZPIECZEŃSTWO W PORTACH 

Przy wielkich 
przeładunkach  
nie ma miejsca  
dla amatorów

Wynajmowanie firm zewnętrznych do prac portowych oraz zatrudnianie osób niewykwalifikowanych, często ob-
cokrajowców bez znajomości języka polskiego, staje się zmorą portowców, a przede wszystkim może zagrozić 
dobrej koniunkturze i rosnącym przeładunkom. W pogoni za zyskiem właściciele terminali odchodzą od stałych 
umów o pracę na rzecz pracowników dorywczych – „usługodawców”.  

Związkowa pikieta przeciwko łamaniu zasad BHP i prawa pracy w agencjach pracy tymczasowej przed DCT w Gdańsku,  
24 września 2019 r.

Osią sporu NSZZ 
„Solidarność” z terminalami 
przeładunkowymi jest 
zatrudnianie do rozładunków 
osób z firm zewnętrznych 
na podstawie umów 
cywilnoprawnych, czyli tzw. 
kupowanie usług od agencji 
pracy tymczasowej i firm 
zewnętrznych. 
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podstawie umów cywilnoprawnych, czyli 
tzw. kupowanie usług od agencji pracy 
tymczasowej i firm zewnętrznych.  

Kierownictwo terminali woli mówić 
o nabywaniu usług, niż o zatrudnianiu 
poprzez zewnętrzne podmioty. Dlacze-
go? Otóż związkowcy żądają zapewnie-
nia bezpieczeństwa warunków pracy i 
organizacji pracy, gdyż ta wykonywana 
jest przez pracowników w jednych ze-
społach roboczych (przy przeładunku 
i w usługach transportowych) z oso-
bami zatrudnionymi przez podmioty 
zewnętrzne.   

Dopytywaliśmy, czy kierowcy mają 
angaż (umowę o pracę) z DCT? Za-
pewniono nas, że kierowcy pojazdów 
wewnętrznych zatrudniani przez DCT 
Gdańsk pracują w oparciu o umowy o 
pracę, a DCT Gdańsk „tylko w ogra-
niczonym zakresie nabywa usługi w 
zakresie transportu kontenerów ciągni-
kami terminalowymi od wyspecjalizo-
wanych podmiotów zewnętrznych”.

Usługa czy pracownik?

Najważniejszą zmianą, jaką propo-
nuje Krajowa Sekcja Portów Morskich 
NSZZ „Solidarność”, jest nowelizacja 
Ustawy o pracownikach tymczasowych. 
Zmiana, którą proponują związkowcy, 
obejmuje nie tylko agencje pracy tym-
czasowej, ale też innych pracodawców 
użyczających pracowników na rzecz 
podmiotów trzecich, którzy automa-
tycznie stają się pracodawcą użytkow-
nikiem. 

Jak to działa? Pracodawcy – termi-
nale – zawierają umowy/kontrakty z 
podmiotami, które są agencjami pracy 
tymczasowej lub agencjami pośrednic-
twa pracy o świadczeniu usług podwy-
konawczych. Kolejny etap to zawiera-
nie umów cywilnoprawnych pomiędzy 
agencjami a pracownikami. Terminale 
portowe kupują „usługi”. Aby uniknąć 
wszelkich zmian stosunku pracy, nie 

prowadzą ewidencji czasu pracy, nie 
sporządzają protokołów z wypadków, 
dla terminali portowych jest to „usłu-
ga”, a nie najem pracowników. „Usługa” 
nie potrzebuje stanowiskowych szkoleń 
BHP, badań lekarskich do pracy na 
wysokości, szkolenia przy transpor-
towaniu materiałów niebezpiecznych, 
środków ochrony indywidualnej, ubrań 
roboczych, urlopu czy posiłków profi-
laktycznych. 

Ów „system”, który stał się podsta-
wowym narzędziem regulacji polityki 
płacowej i zatrudnienia, stwarza wa-
runki i daje argumenty pracodawcom, 
by pracownikom nie podnosić wyna-
grodzeń lub robić to tylko o niezbędne 
minimum. 

Powoduje to u pracowników frustra-
cje i poszukiwanie dodatkowych okazji 
zarobkowych. Tu z „pomocą” przycho-
dzą bardzo często powyższe agencje, 
które oferują dodatkową pracę w innym 
terminalu. W ten sposób, po ośmiu go-
dzinach pracy w swoim macierzystym 
zakładzie, ta sama osoba, tego samego 
dnia, idzie pracować kolejne osiem do 
sąsiedniego terminalu. Taki pracownik 
jest przemęczony i zdemotywowany, 
co stanowi główny powód wielu wy-
padków przy pracy bądź zdarzeń nie-
bezpiecznych.

Konwencja

Polska ratyfikowała 11 kwietnia 
2008 roku konwencję MOP 181 doty-
czącą prywatnych biur pośrednictwa 
pracy. Artykuł 2 ust. 2 konwencji mówi 
że ma ona zastosowanie do wszystkich 
kategorii pracowników. Zgodnie z art. 
11 sygnatariusz podejmie niezbędne 
środki w celu zapewnienia właściwej 
ochrony pracownikom zatrudnionym 
przez prywatne biura pośrednictwa 
pracy, w kwestiach: wolności zrzesza-
nia się, rokowań zbiorowych, mini-
malnej płacy, czasu pracy, świadczeń z 

ubezpieczenia społecznego, dostępu do 
szkolenia, odszkodowania w przypad-
ku wypadków lub chorób zawodowych.   
Dotychczas państwo nie zagwaranto-
wało osobom wykonującym pracę w 
portach punktów zawartych w artykule 
11 konwencji.

Urząd Morski

Nadzór nad bezpieczeństwem pracy 
przeładunkowej w terminalach porto-
wych nie jest sprawowany przez Urząd 
Morski. Niezbędna jest nowelizacja 
Ustawy o obszarach morskich i admi-
nistracji morskiej. Urząd Morski miał-
by obok nadzoru pełnić także funkcje 
kontrolne i doradcze: to ewidencja 
wypadków i wszystkich zdarzeń przy 
pracach przeładunkowych, zapobie-
ganie wypadkom i kontrola chorób 
zawodowych, kontrola systemu szko-
leniowego.

Urząd Morski, który posiada wy-
kwalifikowane kadry, może z powo-
dzeniem realizować zadania związane 
z rejestracją robotników portowych, 
zgodnie z ratyfikowaną konwencją 
MOP nr 137.

Akcje godnościowe 

Komitet Bałtycki Sekcji Transportu 
Morskiego ETF (Europejska Federacja 
Transportowców) we współpracy ze 
związkami zawodowymi marynarzy i 
portowców z regionu Morza Bałtyckie-

Europejska Federacja Pracowników Transportu (The European Transport Workers’ 
Federation – ETF) jest organizacją związkową zrzeszającą transportowe związki 
zawodowe z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów 
Europy Wschodniej. Z NSZZ „Solidarność” a�liowane są przy ETF: Krajowa Sekcja
Morska Marynarzy i Rybaków, Sekcja Krajowa Portów Morskich, Sekcja Krajowa Ko-
lejarzy i Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej.  

Wypadki 
Oto kilka smutnych przykładów.
 W sierpniu ub.r. na terenie DCT przy ul. Kontenerowej 7 w Gdańsku ciągnik 

terminalowy zderzył się z mercedesem sprinterem, którym jechało 14 pracow-
ników. Uderzenie poszło w prawy tylny bok busa, który w efekcie się wywrócił. 
Poszkodowanych zostało dwóch pracowników. 

 We wrześniu ub.r. doszło do śmiertelnego wypadku na terenie terminalu konte-
nerowego GCT w Gdyni. Z wysokości spadł mężczyzna i zginął na miejscu. Nie 
był to pracownik GCT, a pracownik �rmy outsourcingowej, której zlecono prace
na terminalu.

 Również we wrześniu ub.r. w porcie przy ulicy Kontenerowej w Gdyni doszło do 
niebezpiecznego zdarzenia. Mężczyzna został przygnieciony przy przewożeniu 
wojskowego sprzętu sił amerykańskich. Został poważnie ranny.

 W styczniu 2018 r. w Stoczni Marynarki Wojennej przy ul. Śmidowicza 48 w 
Gdyni doszło do tragicznego zdarzenia. Śmierć poniósł pracownik �rmy ze-
wnętrznej, świadczącej usługi na terenie zakładu, przygnieciony przez kontener 
podczas rozładunku szlaki pomiedziowej. Mężczyzna posiadał ważne szkolenia 
BHP. 

 W październiku 2018 r. do śmiertelnego wypadku doszło na terenie portu 
przy ulicy Bytomskiej w Szczecinie. Mężczyzna został potrącony przez pociąg i 
poniósł śmierć na miejscu.

 W maju 2012 r. doszło do kolizji promu z jedną z suwnic nabrzeżnych, a ta zawa-
liła się na terminal. Do wypadku doszło w porcie kontenerowym w Gdyni. Trzej 
pracownicy, którzy znajdowali się w okolicy suwnicy, tra�li do szpitala.

go przeprowadzał przez dekadę Bałtyc-
ki Tydzień Kampanii obejmujący porty 
krajów bałtyckich oraz Norwegię.

Dla marynarzy system tanich bander 
(FOC) oznacza pozbawienie ich podsta-
wowych praw i przywilejów pracowni-
czych oraz powoduje rozluźnienie tra-
dycyjnych więzi z krajowymi związkami 
zawodowymi. FOC spowodował zaciem-
nienie i zagmatwanie systemu zatrud-
nienia marynarzy. Zarząd techniczny i 
załogowy jest przekazywany osobnym 
podmiotom, jeszcze inne firmy zajmują 
się zarządzaniem komercyjnym.  

Związki zawodowe portowców zma-
gają się z nie mniejszymi zagrożeniami. 
Stąd w roku 2006 międzynarodowa ITF 
rozpoczęła kampanię przeciwko tzw. 
wygodnym portom (POC). Kolejnym 
wspólnym zagrożeniem marynarzy i 
portowców jest wykonywanie przeła-
dunków przez załogi statków.  Mary-
narze nie posiadają wystarczających 
kompetencji do wykonywania tych prac, 
z reguły nie otrzymują za nie wynagro-
dzenia i są do nich zmuszani przez pra-
codawców kosztem przysługującego im 
czasu wypoczynku. Dlatego w starania o 
akceptowane przez ITF układy zbiorowe 
dla marynarzy, gdzie funkcjonuje tzw. 
klauzula dokerska, w coraz większym 
stopniu angażują się związki zawodowe 

portowców, które bronią miejsc pracy 
dla swoich członków.

Praktyki samoprzeładunku prowa-
dzą również do zmniejszenia konkuren-
cyjności portowych firm przeładunko-
wych, ograniczają zakres zlecanych prac 
i w konsekwencji prowadzą do zwolnień 
wśród pracowników portowych. 

Kampania w szczególności skupia 
się na przeciwdziałaniu przypadkom 
zatrudniania marynarzy do prac prze-
ładunkowych, w tym do mocowania 
i rozmocowywania ładunków. Taka 
dodatkowa praca nie tylko naraża ma-
rynarzy na wypadki i godzi w interesy 
dokerów. Związkowcy zwracają uwagę, 
że dobrze zamocowany ładunek ma 
fundamentalne znaczenie dla bezpie-
czeństwa marynarzy i statków.  

Z inicjatywy Europejskiej Federacji 
Pracowników Transportu (ETF) pro-
wadzony jest międzynarodowy tydzień 
akcji Fair Transport Europe. Jej główne 
hasło to „Razem dla godnych warun-
ków pracy i przeciwko dumpingowi 
społecznemu w europejskim sektorze 
transportu” w obronie godnych stan-
dardów zatrudnienia i bezpieczeństwa 
w miejscu pracy pracowników trans-
portu, w sprzeciwie wobec nieuczciwej 
konkurencji.  

Artur S. Górski 

Jaka jest nomen omen waga problemu bezpieczeństwa 
pracy w portach? Przeładunki w polskich portach przekro-
czyły w 2018 roku barierę 100 mln ton, a zarządy morskich 
portów odprowadziły do budżetu 40,6 mld zł podatków. 
Wyniki za rok 2019 są podobne.  

Dane o przeładunkach w portach podało Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Już dzisiaj 
widać, że polskie porty w ubiegłym roku były liderem w 
przeładunkach kontenerów na Bałtyku. Liczba TEU (miara 
pojemności używana w odniesieniu do portów i statków. 
Jest ona równoważna objętości standardowego kontenera 
o wymiarach 6,10 × 2,44 × 2,59 metra, czyli 39 m sześc.) 
przekroczyła 3 miliony. 

O 6,4 proc. do 52,2 mln ton wzrosły między 2018 a 
2019 rokiem przeładunki w porcie w Gdańsku po impo-
nującym wskaźniku wzrostu (rok do roku) o 23 proc. w 
2018 r. i o 21,6 proc. w 2017 r. W Gdyni w tym samym 
czasie przeładowano o 2,2 proc. więcej, czyli 24 mln ton. 
Port Gdynia kontynuuje tendencję wzrostową. W 2019 
r. przeładowanych zostało tam 897 tys. TEU, co oznacza 
progres o 11,6 proc. rok do roku. Spadły natomiast, o 3,3 
proc., przeładunki w porcie Szczecin-Świnoujście do 32,2 
mln ton.

Według wyliczeń Shanghai Maritime University port 
Gdańsk zajął w minionym roku 15. pozycję w Europie i 

wszedł tym samym do grona największych portów konte-
nerowych według wielkości przeładunków w TEU. Awans 
był imponujący – z 63. miejsca w roku 2007 na miejsce 
15. w 2019.  

Te wyniki wypracowują nasi portowcy. To pokazuje 
skalę wyzwań przed w pełni profesjonalną kadrą portow-
ców, w której na amatorszczyznę nie ma miejsca. 

Do Gdańska zawinęło w ubiegłym roku 3 tysiące stat-
ków handlowych. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA 
zarobił w 2019 roku 60,2 mln zł netto, przy przychodach 
257 mln zł. To pozwoliło Gdańskowi na czwartą pozycję 
na Bałtyku, za rosyjskimi Ust Ługą, Primorskiem i Sankt 
Petersburgiem, a przed Kłajpedą i Goeteborgiem. Oczy-
wiście pozycja trzech największych europejskich portów 
kontenerowych: Rotterdamu, Antwerpii i Hamburga pozo-
staje i tak niezagrożona. Obsłużyły one w 2019 roku ponad 
35,9 mln TEU (+4,6 proc. rok do roku), co stanowi 45,4 
proc. łącznej przepustowości piętnastu największych por-
tów nad Bałtykiem.

Do utrzymania korzystnych trendów niezbędne są in-
westycje i kadra. Najważniejsze inwestycje to Port Central-
ny w Gdańsku, Port Zewnętrzny w Gdyni i terminal kon-
tenerowy w Świnoujściu oraz pogłębienie toru wodnego 
Świnoujście-Szczecin (do 12,5 metra). Trwa modernizacja 
linii kolejowych do strategicznych portów morskich.

Porty rosną dzięki pracownikom   

 „Usługa” nie potrzebuje 
stanowiskowych szkoleń BHP, 
badań lekarskich do pracy 
na wysokości, szkolenia przy 
transportowaniu materiałów 
niebezpiecznych, środków 
ochrony indywidualnej, 
ubrań roboczych, urlopu czy 
posiłków profilaktycznych. 

Gigantyczny MSC Gülsün wchodzi do portu.
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BYDGOSKI MARZEC 1981 ROKU

Apogeum solidarnościowej rewolucji

Bicie
Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej 

w budynku Urzędu Wojewódzkiego po-
bili Jana Rulewskiego, przewodniczącego 
Międzyzakładowego Komitetu Założyciel-
skiego NSZZ „S” w Bydgoszczy, Michała 
Bartoszcze, delegata Solidarności Chłop-
skiej oraz działacza „S” Mariusza Łaben-
towicza. Brutalna akcja milicji wstrząsnęła 
całą Polską.

Dramat w sali obrad WRN w repor-
tażu w Polskim Radiu pt. „Rozwaga prosi 
o głos” przedstawił Jarosław Kamieński. 

– Jeden z funkcjonariuszy milicji od-
dzielił się, gdy śpiewaliśmy hymn. Uderzył 
mnie pięścią w twarz. Myśmy powiedzie-
li od razu, że nie będziemy się bronić. 
Złapaliśmy się pod ręce, kobiety weszły 
do środka i śpiewaliśmy „Jeszcze Polska 
nie zginęła” – mówił Jan Rulewski, leżąc 
w szpitalu. Miał wtedy 37 lat. Lekarze 
stwierdzili u niego wstrząśnienie mózgu, 
stłuczenia twarzy, uszkodzenie dziąseł 
i potłuczenia.

– Zauważyłem w pewnym momencie, 
że Jan Rulewski leży na ziemi, że jest ko-
pany. Pamiętam jednego funkcjonariusza 
milicji, który był szczególnie aktywny. 
Wyżywał się po prostu na Rulewskim 
– opowiadał wiceprzewodniczący MKZ 
Bydgoszcz Antoni Tokarczuk.  

– Rulewski został dodatkowo zmal-
tretowany, ponieważ został wyrzucony w 
miejscu, gdzie znajdowała się metalowa, 
dwuskrzydłowa brama – mówił lekarz 
Grzegorz Hauslinger.  

W czasie interwencji milicjanci pobili 
też Michała Bartoszcze. Złamano mu żu-
chwę. Miał wtedy 67 lat. – Miałem zabrać 
głos w sprawach rolników. Zerwali posie-
dzenie rady. Ja nie mogę mówić, ja w czasie 
okupacji cały czas byłem z bronią w ręku, 
w 1944 roku poszedłem na front, a dziś 
mnie tak sponiewierano. Dawali mi od-
znaczenia, budowniczemu Polski Ludowej, 
a skopali jak zwierzę. Prosiliśmy majora, że 
uzgodnimy komunikat, wyjdziemy spokoj-
nie, a on dał rozkaz szarańczy – powiedział 
w Polskim Radiu Bartoszcze.

19 marca 1981 r. miała miejsce kulminacja kryzysu w relacjach władz PRL i „Solidarności”. Bezpośrednią przyczyną była akcja milicji, w czasie której funk-
cjonariusze siłą usunęli z sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy delegację NSZZ „Solidarność”, bijąc działaczy. Poparcie społeczne dla 
„Solidarności” było wtedy największe w historii Związku. 27 marca 1981 r. w godzinach od 8 do 12 stanął praktycznie cały kraj. Do strajku generalnego 
zapowiadanego na 31 marca nie doszło. Kryzys bydgoski doprowadził do rejestracji „Solidarności” Rolników Indywidualnych. 

Jak do tego doszło? 

Od początku 1981 roku m.in. w Byd-
goszczy prowadzone były akcje na rzecz 
legalizacji chłopskiej „Solidarności”. 19 
marca 1981 r. rozpoczęła się sesja WRN, 
na której zgodnie z ustaleniami głos mieli 
zabrać przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. 
Wśród dwudziestu działaczy MKZ, na czele 
z Janem Rulewskim, w sali byli też przed-
stawiciele Solidarności Wiejskiej. W trak-
cie obrad Edward Berger, przewodniczący 
WRN, nie dopuścił do głosu przedstawicieli 
Związku i przed godziną 14 zamknął posie-
dzenie. W sali pozostali oburzeni działacze 
„S” oraz grupa radnych. 

O godzinie 19 do sali obrad wkroczyła 
kompania MO i kilku funkcjonariuszy SB. 
Dowodził mjr Henryk Bednarek, dowódca 
bydgoskich ZOMO. Towarzyszący mu wi-
cewojewoda Bąk i prokurator Janusz Pejka 
zażądali opuszczenia sali przez członków 
MKZ. Wyznaczyli czas: kwadrans!  

Po krótkiej wymianie zdań milicjanci 
opuścili salę. Słynący z impulsywnego cha-
rakteru Rulewski postanowił trwać. Lech 
Wałęsa telefonicznie, przez sekretariat 
WRN, próbował uspokoić Rulewskiego. 
Oficerowie MO dzięki podsłuchowi wie-
dzieli o ostrej wymianie zdań między dzia-
łaczami. Postanowili różnicę wykorzystać. 
Zdecydowali też o rozwiązaniu siłowym. 

O godzinie 20 do sali ponownie wkro-
czyli milicjanci: dwie kompanie ZOMO 
z Bydgoszczy i pluton poznańskich zomow-
ców w „cywilkach”. W sumie 116 milicjan-
tów. Dowodził mjr Bednarek. W odwodzie 
czekało 80 słuchaczy szkoły milicyjnej ze 
Słupska. Akcja miała brutalny i chaotyczny 
przebieg. Milicjanci weszli bez broni palnej, 
pałek gumowych i gazu, ale używali siły fi-
zycznej i chwytów milicyjnych. Funkcjona-
riusze „cywilni” utworzyli kordon. Działa-
nia sfilmowali i nagrali na taśmę. 

Interwencja MO nosiła kryptonim 
„Sesja” i była kontynuacją operacji „No-
teć”, której celem miało być wyprowa-
dzenie rolników z siedziby ZSL przy ul. 
Dworcowej. Milicja nie przystąpiła tam do 
interwencji.

Kryzys

Wierchuszka PZPR nie potrafiła po-
godzić się z istnieniem wielomilionowej 
organizacji odrzucającej zwierzchnictwo 
partii. Kryzys bydgoski był przełomowy 
dla społecznej rewolty lat 1980–81. W tym 
czasie gen. Wojciech Jaruzelski gromadził 
już pełnię władzy wojskowej (głównodo-
wodzący, szef MON) i rządowej (premier 
od lutego 1981 r.), a od października 1981 
r. także partyjnej, jako I sekretarz KC 
PZPR. 

Pobicie Rulewskiego i innych działaczy 
„Solidarności” wywołało ogromne wzbu-
rzenie. Następnego dnia Region Bydgoski 
ogłosił dwugodzinny strajk, zaś Krajowa 
Komisja Porozumiewawcza wydała spe-
cjalne oświadczenie i wezwała do goto-
wości strajkowej w całym kraju „z powo-
du ataku na związek, jego władze i obrazę 
godności związku”. 

Mimo to 22 marca 1981 r. w Warsza-
wie doszło do spotkania przedstawicieli 
„S”, w tym Lecha Wałęsy, z delegacją rzą-
dową, z wicepremierem Mieczysławem 
Rakowskim na czele. Przedstawiciele 
władz oskarżyli „Solidarność” o nieodpo-
wiedzialne podgrzewanie nastrojów spo-
łecznych. Delegacja Związku ograniczyła 
się do przekazania postulatów ukarania 
winnych pobicia przywódców związko-
wych oraz uznania faktu naruszenia prawa 
przez władze.   

Radiokomitet wszczął akcję propagan-
dową, mającą na celu skompromitowanie 
liderów „Solidarności”. Środki masowe-
go przekazu PRL przeprowadziły akcję 
propagandowego szczucia, wymierzoną 
w Rulewskiego. Sugerowano, że przewod-
niczący bydgoskiej „Solidarności” dokonał 
„samookaleczenia”, jest „synem folksdoj-
cza” i „dezerterem”.   

Tąpnięcie  

Fala strajkowa w każdej chwili mogła 
się rozlać na kraj. Podczas obrad KKP 
w nocy z 23 na 24 marca w Bydgoszczy 
Lech Wałęsa kategorycznie sprzeciwił 

się natychmiastowemu rozpoczęciu 
strajku generalnego.  – Apeluję do ta-
kich panów, jak Jacek Kuroń i Karol 
Modzelewski, aby zaprzestali wchodze-
nia na tą drogę, by nie zmuszali mnie, 
bym ujawnił rzeczy, które będą rzucały 
cień na nas wszystkich – apelował Wa-
łęsa.

Zbigniew Bujak ripostował: – Czy 
zgodzimy się, by związek był kierowany 
przez jednego człowieka, którego auto-
rytet gwałtownie wzrośnie, który uzy-
ska ustępstwa władzy i będzie tym, on 
jeden, który zażegnał sytuację? Czy ma 
to być związek tego człowieka, czy bę-
dzie on kierowany przez jakiś kolektyw 
– dopytywał rozemocjonowany Bujak.

Karol Modzelewski ocenił, że klu-
czem do sytuacji jest „mechanizm, 
który jest kluczem monarchicznym”.

Ustalono, że w razie niepowodzenia 
zaplanowanych na 25 marca rozmów 
z rządem „Solidarność” przeprowadzi 
czterogodzinny strajk ostrzegawczy, 
a w razie braku reakcji władz – 31 mar-
ca 1981 r. rozpocznie się okupacyjny 
strajk generalny. Jednocześnie w komu-
nikacie stwierdzono, że miała miejsce 
„prowokacja wymierzona w rząd pre-
miera Wojciecha Jaruzelskiego”. 

Bydgoski MKS przekształcono 
w Ogólnopolski Komitet Strajkowy. 27 
marca 1981 r. odbył się zapowiedziany 
cztero- lub dwugodzinny strajk ostrze-
gawczy w zdecydowanej większości 
zakładów.  

„Przebieg strajku potwierdził, że 
ogniwa międzyzakładowe i zakładowe 
„Solidarności” osiągnęły w toku jego 
przygotowywania i przeprowadzania 
wyższy niż przedtem poziom zorgani-
zowania działań” – pisano w analizie 
Wydziału Organizacyjnego KC PZPR. 

Po trzech kolejnych dniach w War-
szawie odbyła się runda rozmów przed-
stawicieli władz i ekipy „Solidarności”. 
Napięta atmosfera wzmacniana była 
przez członków delegacji rządowej, su-
gerujących groźbę zbrojnej interwencji 
Układu Warszawskiego. 

Manewry 
Od 16 marca do 7 kwietnia 1981 roku 

w Polsce odbywały się manewry wojsko-
we Układu Warszawskiego o kryptonimie 
„Sojuz ‘81”. Sytuację analizował i omawiał 
m.in. marszałek Wiktor Kulikow, naczel-
ny dowódca Zjednoczonych Sztabów 
Generalnych Układu Warszawskiego. 
Można to interpretować jako groźbę in-
terwencji, zwłaszcza w kontekście prowo-
kacji w Bydgoszczy.  22 marca ogłoszono 
o przedłużeniu manewrów.

27 marca 1981 r. I sekretarz KC PZPR 
Stanisław Kania i gen. Wojciech Jaruzelski 
podpisali dokument pt. „Myśl przewod-
nia wprowadzenia na terytorium PRL 
stanu wojennego”.  Przygotowania do 
zdławienia „Solidarności” przy użyciu 
siły wkroczyły w decydującą fazę. 

Porozumienie 

30 marca 1981 r. zawarto tzw. porozu-
mienie warszawskie. Władze zobowiąza-
ły się wyjaśnić sprawę pobicia związkow-
ców, wskazać i ukarać winnych, a także 
zgodzić się na rejestrację rolniczej „So-
lidarności”, co nastąpiło 12 maja 1981 r. 
W zamian grupa negocjacyjna KKP „S” 
wycofała się z organizacji strajku gene-
ralnego. Wieczorem w telewizji wystąpił 
wiceprzewodniczący Prezydium KKP 
Andrzej Gwiazda, informując o zawie-
szeniu strajku generalnego. Zaczęło się 
wytracanie impetu „Solidarności”. 

Wewnątrz KKP „S”, podczas burz-
liwego posiedzenia 31 marca 1981 r., 
doszło do przesilenia wokół Wałęsy. 
Nie wszyscy w Związku zaakceptowali 
porozumienie, część uznała, że Wałęsa 
przekroczył swoje kompetencje.

– Jestem przekonany, że to właśnie 
konfliktu bydgoskiego sięgają korzenie 
naszej klęski. Wielki „spręż” bydgoski, 
potem odwołanie strajku, odebrało lu-
dziom moc, rozbroiło. Okazało się, że 
powtórzenie mobilizacji strajkowej jest 
już niemożliwe. W sprawie bydgoskiej 
strajk generalny został wyciągnięty, ale 
nie użyty – oceniał po latach Zbigniew 
Bujak.

Pytania  

Dziwnym zbiegiem okoliczności 15 
marca 1981 r. odbyło się spotkanie kie-
rownictw MON i MSW, w trakcie któ-
rego dokonano „oceny przygotowań na 
wypadek konieczności wprowadzenia 
stanu wojennego”. Czy 19 marca sytuacja 
wymknęła się spod kontroli obu stro-
nom? Czy przywódcy Związku, na czele 
z Lechem Wałęsą, popełnili błąd i zmarno-
wali ogromne poparcie, jakim się cieszyli i 
spowodowali przejście „S” do defensywy? 
Czy mogli podjąć ogromne ryzyko i nie 
szukać kompromisu? Czy rzeczywiście 
były siły, którym zależało na zdestabili-
zowaniu sytuacji w kraju? Jakim trafem 
w ręce radiowców szybko trafiło nagranie 
wykonane przez milicjantów w sali WRN, 
na którym słychać krzyki bitych ludzi? 
Czy chodziło o zwiększenie groźby kon-
frontacji, by konieczne było użycie wojska 
i MO? Nie wykluczono przy tym „bratniej” 
pomocy Układu Warszawskiego. Faktem 
jest, że skutkiem prowokacji był podział 
wewnątrz „Solidarności”, a przygotowania 
do wprowadzenia stanu wojennego przy-
śpieszyły. 13 grudnia 1981 r. gen. Wojciech 
Jaruzelski ogłosił stan wojenny.  

Artur S. Górski 

Brutalna interwencja MO w sali posiedzeń WRN w Bydgoszczy. Akcja mająca na celu wymuszenie na władzy rejestracji rolniczej „Solidarności”.
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Po wojnie, po zdławieniu pod-
ziemia niepodległościowego i miko-
łajczykowskiego PSL oraz fizycznej 
wręcz likwidacji Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość, wszelkie formy in-
stytucjonalnego oporu lub przejawy 
opozycyjności wobec tzw. dyktatury 
proletariatu zaniknęły. Od czasu do 
czasu pojawiały się inicjatywy szybko 
duszone przez reżim.  

Błędy i wypaczenia

Wybory w 1947 roku zostały sfałszo-
wane. Zapanował terror fizyczny i ter-
ror propagandy. Sfabrykowany chary-
zmat Józefa Stalina był jedną z podstaw 
systemu na wschód od Łaby.  

W Październiku 1956 publicyści reżi-
mowi określili ten czas okresem „błędów 
i wypaczeń”. Władza komunistyczna „do-
puściła się błędów i wypaczeń” w stosun-
ku do własnych obywateli, a szczególnych 
„błędów” dopuściło się ramię ludowej 
sprawiedliwości Urząd Bezpieczeństwa. 
Muskularne to było ramię. Nazgarniało 
do więzień tysiące ludzi.  

Represje dosięgły nie tylko wrogów 
systemu, prawdziwych i urojonych, ale 
i komunistów, np. Władysław Gomułka 
został w 1951 r. aresztowany na cztery 
lata. Za kratami znaleźli się żołnierze 
AK, NSZ, WiN. Pod celami spotykali 
się nieraz z wczorajszymi wrogami. 
Opisał to m.in. Kazimierz Moczarski 
w „Rozmowach z katem”. Cele wię-
zienne zapełnili chłopi sprzeciwiający 
się kolektywizacji, robotnicy obwinieni 
o sabotaż.  

Impulsem „odwilży” był lutowy 
XX Zjazd KPZR z 1956 roku. Nikita S. 
Chruszczow w referacie do użytku we-
wnętrznego „O kulcie jednostki i jego 
następstwach” rozprawiał się z mitem 
Stalina. Jan Olszewski, Walery Na-
miotkiewicz i Jerzy Ambroziewicz 11 

marca 1956 r. opublikowali na łamach 
„Po Prostu” ważny tekst „Na spotkanie 
ludziom z AK”. 28 kwietnia 1956 roku 
Sejm uchwalił amnestię dla 5847 wię-
zionych z powodów politycznych. 

Zaczynał się ferment i walka we-
wnątrz PZPR, czyli podział na dwie 
partyjne frakcje: na „Natolin” i „Puła-
wy” lub inaczej – na „Chamy” i „Żydy”.  
Koniec „polskiego Października” nastą-
pił wraz z decyzją KC PZPR o zamknię-
ciu tygodnika „Po Prostu” w 1957 r., 
który odegrał znaczącą rolę w procesie 
destalinizacji.

KIK

Jedną z nisz wolnościowych, choć 
pod kuratelą państwa, były Kluby Inte-
ligencji Katolickiej powstałe na fali paź-
dziernikowej odwilży. W latach 1957–
–1976 przedstawiciele klubów tworzyli 
w Sejmie kilkuosobowe koła poselskie 
umiarkowanie opozycyjnego środo-
wiska.  Z warszawskim KIK związani 
byli m.in.: Bohdan Cywiński, Ryszard 
Bender, Izabela Dzieduszycka, Andrzej 
Friszke, Stefan Kisielewski, Jerzy Kło-
czowski, Tadeusz Mazowiecki, Han-
na Iłowiecka-Przeciszewska, Andrzej 
Strzelecki, Adam Stanowski, Andrzej 
Stelmachowski, Stanisław Stomma, 
Jerzy Turowicz, Andrzej Wielowieyski, 
Henryk Wujec i Jerzy Zawieyski.    

Bunt intelektualistów

Marzec ’68 stał się mitem zało-
życielskim dla środowiska opozycji 
demokratycznej wobec systemu PRL, 
wywodzącej się z rewizjonizmu marksi-
stowskiego. Rozgrywki w aparacie wła-
dzy, echo konfliktu „Puławy” – „Nato-
lin” dla setek studentów zakończyły się 
życiowym dramatem – relegowaniem 

ze studiów, wcieleniem do wojska, re-
presjami i koniecznością emigracji. 

Wobec fali represji nie był obojętny 
Kościół katolicki. Prymas Wyszyński 
apelował do władz PRL: „Nie drogą nie-
nawiści!”, „Pałka gumowa nie jest argu-
mentem dla wolnego społeczeństwa”. 

Wrzenie na uczelniach po rozpędze-
niu 8 marca 1968 r. wiecu na Uniwersy-
tecie Warszawskim postanowiła wyko-
rzystać partyjna frakcja „partyzantów” 
(Moczar, Namiotkiewicz, Duszyński, 
Szlachcic), do rozgrywki z wewnętrz-
ną opcją, określaną jako „Żydzi”. Po 
usunięciu z MSW Antoniego Alstera, 
„partyzanci” przejęli bezpiekę, kluczo-
we agendy kontroli i dezinformacji. 
Zaczęła się czystka. Z uniwersytetów 
musieli odejść zdeklarowani marksiści: 
Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko, 
Zygmunt Bauman, Stefan Morawski. 
Był to ostatni etap odzyskiwania wpły-
wów politycznych przez ludzi określa-
nych mianem „Natolina”. Dawni „puła-
wianie”, Antoni Schaff, Jerzy Albrecht, 
Stefan Staszewski, związani z aparatem 
bezpieczeństwa przed 1956 rokiem, 
utracili w 1968 roku swe wpływy. 

Marzec ’68 był buntem inteligen-
cji, wychowanej w PRL przez tych, 
którzy zajęli miejsce elity wyniszczo-
nej w czasie okupacji, zmuszonej do 
emigracji.   

Ruch
Pierwszą po rozbiciu PSL opozycyj-

ną organizacją polityczną był „Ruch”. W 
styczniu 1969 r. przyjął on deklarację 
programową „Mijają lata”, autorstwa 
Stefana Niesiołowskiego, Andrzeja Czu-
my oraz Emila Morgiewicza. Dołączyli 
doń wnet Marian Gołębiewski i Bene-
dykt Czuma oraz kilkadziesiąt innych 
osób. Członkowie „Ruchu” odrzucali 
marksizm i nie uznawali PRL za pań-
stwo polskie, gwarantujące przestrzega-
nie praw człowieka. 

We wrześniu 1969 r. zaczął się uka-
zywać „Biuletyn”, dzięki kilku powiela-
czom i maszynom do pisania wynie-
sionym z instytucji państwowych. Do 
najbardziej spektakularnych działań 
należało zrzucenie z Rysów tablicy ku 
czci Lenina w sierpniu 1968 r.  

W czerwcu 1970 „Ruch” postanowił 
zniszczyć Muzeum Lenina w Poroninie 
w odruchu protestu przeciwko uroczy-
stym obchodom setnej rocznicy uro-
dzin Lenina (zwanej SRUL). Organiza-
cja została jednak rozpracowana przez 
SB i zdekonspirowana poprzez wpro-
wadzenie doń agentury. W przeddzień 
Akcji „Poronin” aresztowano blisko 
sto osób w Warszawie, Łodzi, Gdań-
sku, Lublinie, Wrocławiu i Bydgoszczy. 
Składania zeznań odmówili: Andrzej 
Czuma, Hubert Czuma, Łukasz Czuma 
i Jan Kapuściński. 32 osoby oskarżone 
zostały o próbę obalenia ustroju socjali-
stycznego siłą. Przywódców organizacji 
skazano na wyroki od 4 do 7 lat pozba-
wienia wolności. 28 osobom wymie-
rzono kary od 3 i pół roku więzienia 
do kar w zawieszeniu. Wiadomości o 
samej organizacji objęte były zapisem 
cenzorskim.

Radom i Akt Końcowy KBWE
Przed wakacjami 1976 r. władze PRL 

postanowiły wprowadzić podwyżkę cen 
żywności. 25 czerwca wybuchły strajki. 
W Ursusie, Radomiu i Płocku ludzie 
wyszli na ulice. Władze starały się zablo-
kować przekazywanie informacji i wpro-
wadziły terror. Do historii pacyfikowania 
robotniczych protestów weszły tzw. ścież-
ki zdrowia. Ruszyła machina propagan-
dowa. Posypały się rezolucje potępiające 
„wichrzycieli” i „warchołów”. 

W 1976 r., w dwudziestą rocznicę 
buntu robotników Poznania, czterna-
ście osób, m.in.: Jerzy Andrzejewski, 
Ludwik Cohn, Ludwik Karpiński, Ste-
fan Kisielewski, Jan Olszewski i Wła-
dysław Siła-Nowicki, podpisało list do 
władz PRL, domagając się przywrócenia 
do pracy represjonowanych i zwracając 
uwagę na brak autentycznej reprezenta-
cji pracowniczej.   

23 września 1976 r. ogłoszony zo-
stał komunikat o powołaniu Komitetu 
Obrony Robotników. Przełamaniu mo-
nopolu informacyjnego PZPR, strzeżo-
nego przez cenzurę prewencyjną, miał 
służyć Biuletyn Informacyjny KOR.  

25 marca 1977 r. powstał Ruch 
Obrony Praw Człowieka i Obywate-
la. Powołała go grupa osób skupiona 
wokół Andrzeja Czumy, Wojciecha 
Ziembińskiego i Emila Morgiewicza. 
Pod apelem ROPCiO do społeczeń-
stwa polskiego podpisali się m.in.: gen. 
Mieczysław Boruta-Spiechowicz, An-
drzej Czuma, Leszek Moczulski, Stefan 
Niesiołowski, Wojciech Ziembiński, 
Bogumił Studziński, o. Ludwik Wi-
śniewski, ks. Bohdan Papiernik (lider 
działającego w 1956 i 1957 r. na KUL 
Związku Młodych Demokratów). Ruch 
wydawał miesięcznik „Opinia”.    

Dla kształtowania się opozycji 
w Polsce, a także w innych krajach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, niezwykle 
istotne znaczenie miał przebieg Konfe-
rencji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (KBWE), a zwłaszcza pod-
pisanie w 1975 r. w Helsinkach przez 
33 państwa europejskie (w tym władze 
PRL) oraz Stany Zjednoczone i Kanadę 
Aktu końcowego KBWE. Jego sygnata-
riusze zobowiązali się do poszanowa-
nia praw człowieka oraz podstawowych 
wolności obywatelskich. 

KPN

„Rewolucja bez rewolucji” Leszka 
Moczulskiego, nieoficjalny program 
KPN, opublikowany został w czerwcu 
1979 r. Moczulski nazywał PRL „for-

mą władztwa radzieckiego nad Polską”, 
postulował stopniową budowę „Trzeciej 
Rzeczypospolitej” i sformułował pięć 
kolejnych faz osiągnięcia celu. Kon-
federacja Polski Niepodległej była już 
partią polityczną, założoną 1 września 
1979 przez Moczulskiego, Tadeusza 
Stańskiego i Romualda Szeremietiewa.  

Chłopi 

Pod koniec lat 70. budził się nurt 
samoorganizacji na wsi. Powstało kil-
ka komitetów samoobrony chłopskiej. 
Aktywny był Komitet Samoobrony 
Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, powołany 
we wrześniu 1978 r. w Zbroszy Dużej 
przez 22 osoby z wiosek należących do 
miejscowej parafii.  Rolnicy pod prze-
wodnictwem ks. Czesława Sadłowskie-
go twardo ubiegali się tam o budowę 
kościoła. W maju 1977 r. 349 rolników 
wysłało apel do Rady Państwa o uwol-
nienie uczestników Czerwca ’76 i człon-
ków KOR. Żądano też zmiany ustawy 
emerytalnej rolników. W sierpniu 1980 
r., w geście solidarności ze strajkującymi 
na Wybrzeżu, rolnicy ze Zbroszy Dużej 
podjęli akcję protestacyjną. 21 września 
1980 r. chłopi z różnych środowisk rol-
niczych powołali Komitet Założycielski 
NSZZ Rolników (następnie NSZZR 
„Solidarność Wiejska”). 

Studenci

Rano 7 maja 1977 r. w bramie ka-
mienicy przy ul. Szewskiej 7 w Krako-
wie znaleziono zwłoki Stanisława Pyja-
sa, studenta filologii polskiej i filozofii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do dziś 
sprawa nie została w pełni wyjaśniona. 
Okoliczności zdarzenia wskazują, że Py-
jas był ofiarą działań operacyjnych SB.

15 maja 1977 r. po mszy św. „Czar-
ny Marsz” wyruszył na ul. Szewską 7. 
Studenci nieśli czarne flagi, na rękach 
mieli czarne opaski. Z okien akademi-
ków i knajp patrzyli na marsz studenci 
z Socjalistycznego Związku Studentów 
Polskich. Oni świętowali Juwenalia. 

Śmierć Pyjasa stała się impulsem do 
zawiązania Studenckich Komitetów Soli-
darności. W Krakowie ich fundamentem 
było duszpasterstwo akademickie „Becz-
ka” działające w klasztorze Dominikanów, 
ważnym miejscu formacji intelektualnej. 
Duszpasterzem „Beczki” był o. Jan Andrzej 
Kłoczowski, wybitny teolog i filozof. 

W Gdańsku takim ośrodkiem opo-
zycji była „Górka” przy gdańskim ko-
ściele Świętego Mikołaja. Tam powstała 
deklaracja ideowa Ruchu Młodej Polski 
ogłoszona 18 sierpnia 1979 r. Podpisa-
ło ją 25 osób, m.in.: Aleksander Hall, 
Arkadiusz Rybicki, Bożena Rybicka, 
Magdalena Modzelewska, Jan Sam-
sonowicz, Dariusz Kobzdej, Marek 
Jurek, Jacek Bartyzel. Swoim autoryte-
tem i radą wspierał ich prof. Wiesław 
Chrzanowski. RMP był ugrupowaniem 
skupionym wokół pisma „Bratniak”, 
współpracującym z innymi środowi-
skami opozycyjnymi, m.in. z Wolnymi 
Związkami Zawodowymi, organizując 
manifestacje 3 Maja i 11 Listopada. 

Artur S. Górski 

NIM WYBUCHŁA „SOLIDARNOŚĆ” 

Między odwilżą a terrorem. Opozycja w PRL
Kontynuujemy cykl artykułów związanych z 40-leciem powstania naszego 
Związku. W tym miesiącu prezentujemy kilka niepodległościowych organi-
zacji, których działalność poprzedziła powstanie „Solidarności”. 

Uczestnicy manifestacji w Święto Niepodległości 11 listopada 1979 r. w drodze do 
Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, m.in. Wojciech Ziembiński (na lewo od 
wieńca).  W przemarszu uczestniczyło 3 tys. osób, wśród nich z ROPCiO,  KSS KOR 
i KPN. Za organizowanie i udział w obchodach święta groziły w PRL sankcje. 
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Wobec fali represji nie był 
obojętny Kościół katolicki. 
Prymas Wyszyński apelował 
do władz PRL: „Nie drogą 
nienawiści!”, „Pałka gumowa 
nie jest argumentem dla 
wolnego społeczeństwa”. 
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
5282,80 zł – tyle wyniosło przecięt-
ne miesięczne wynagrodzenie brutto 
w styczniu 2020 r. W porównaniu 
z grudniem 2019 r. zmniejszyło się 
o 5,7 proc., w porównaniu ze stycz-
niem 2019 r. było wyższe o 7,1 proc.

0,3 proc. – o tyle według danych 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej wzrosła miesięczna stopa 
bezrobocia rejestrowanego w stycz-
niu 2020 r. w porównaniu z grudniem 
2019 r.

4,4 proc. – tyle wyniosła in�acja
w styczniu 2020 r. w skali roku.

6 proc. – podwyżkę w takiej wyso-
kości wywalczyli górnicy zatrudnieni 
w Polskiej Grupie Górniczej.

4,9 proc. – o tyle według wstęp-
nych danych wzrosły ceny związane 
z użytkowaniem mieszkania i prowa-
dzeniem gospodarstwa domowego 
w styczniu 2020 r. w porównaniu ze 
styczniem 2019 r.

Prawie 6 proc. – o tyle według da-
nych Centrum Monitorowania Rynku 
wzrosła średnia wartość zakupów 
w małych sklepach w styczniu tego 
roku w porównaniu ze styczniem 
2019 r.

4,5 proc. – o tyle według wstępnych 
danych wzrosła produkcja sprzedana 
przemysłu w styczniu 2020 r. w po-
równaniu ze styczniem ubiegłego 
roku.

350 zł – o tyle wzrosła płaca mini-
malna w 2020 r.

LICZBA MIESIĄCA

Tyle wynoszą zarówno dochody, jak 
i wydatki w ustawie budżetowej na 
2020 r. – z pierwszym od 30 lat budżetem 
bez de�cytu.

435,3 mld zł

Wszyscy, którzy ucieszyli się na wieść 
o wielkim koncercie z okazji 40 urodzin 
„Solidarności”, mają dodatkowy powód 
do zadowolenia. Według naukowców z 
University College London udział nawet 
w jednym lub kilku wydarzeniach kultu-

ralnych rocznie zmniejsza ryzyko przed-
wczesnej śmierci o 14 procent. W przy-
padku osób regularnie chodzących na 
koncerty i spektakle teatralne czy ogląda-
jących wystawy w muzeach i galeriach to 
ryzyko zmniejsza się nawet o 31 procent. 
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Kultura wydłuża życie

Aż 390 tysięcy Polaków nie płaci ra-
chunków – z danych Krajowego Rejestru 
Długów wynika, że wartość zaległych 
opłat za czynsz, prąd i wodę sięga już 1,4 
miliarda złotych. Wśród dłużników najlicz-
niejszą grupę stanowią ludzie w średnim 
wieku – liczba zadłużonych osób w prze-
dziale wiekowym 36–55 lat przekroczyła 
już 166 tysięcy, a łączna suma ich zadłu-
żenia zbliża się do 600 mln zł. Nieco lepiej 
radzą sobie z opłacaniem rachunków Po-

lacy do 35 roku życia – ich dług wyniósł 
nieco ponad 441 mln zł. Najmniej osób 
zalegających z płatnościami codzienne-
go życia znalazło się wśród najstarszych 
Polaków – powyżej 56 roku życia. Jest ich 
niecałe 92 tysiące, a suma nieopłaconych 
przez nich rachunków wynosi 350 mln zł. 
Jak podkreśla Adam Łącki, prezes Krajo-
wego Rejestru Długów, seniorzy często 
traktują regulowanie rachunków jak spra-
wę honoru.

Energia wiatrowa często jest wskazy-
wana jako bardziej ekologiczna alternaty-
wa dla paliw kopalnych. Tymczasem Chris 
Martin, dziennikarz serwisu Bloomberg, 
wskazuje, że łopaty turbin wiatrowych ge-
nerują ogromne problemy związane z uty-
lizacją. W samej Europie co roku około 3800 

zużytych łopat – których długość można 
porównać do długości boiska do piłki noż-
nej – jest wywożonych na wysypiska śmieci. 
Czasem bywają spalane, ale to również nie 
jest idealne rozwiązanie, bo palące się włók-
no szklane, z którego są zrobione, emituje 
zanieczyszczenia do atmosfery.

Wiatraki nie tak ekologiczne?

Długi nasze codzienne

Pod tą kryminalną nazwą kryje się 
wielce oryginalna przypadłość. Do-
tknięte nią osoby pomniejszają wła-
sną wiedzę i kompetencje, uznając, że 
wszystkie sukcesy i osiągnięcia, jakie 
im się przydarzyły, są jedynie owocem 
szczęścia lub przypadku. Ktoś taki żyje 
w ciągłym strachu, że zostanie zdema-

skowany jako oszust, który w rzeczywi-
stości na niczym się nie zna i nic nie po-
trafi. Chociaż może wydać się to dziwne, 
syndrom oszusta dotyka nie tylko zwy-
kłych ludzi, ale również prezesów wiel-
kich firm, znanych aktorów i inne osoby, 
których nie podejrzewa się o brak pew-
ności siebie.

Syndrom oszusta
Pojęcie wielozadaniowości, zwanej też 

multitaskingiem, z reguły jest używane w 
pozytywnym kontekście – pracownicy po-
tra�ący robić wiele rzeczy w tym samym
czasie są cenieni przez pracodawców. 
Współcześnie zresztą pozostało niewiele 
zawodów umożliwiających skupienie na 
jednej czynności. Istnieje jednak groźba, 
że wielozadaniowość przekształci się w 
bylejakość. Jak tego uniknąć? Pomocne 
jest planowanie – w pierwszej kolejności 

Wśród miast szczęśliwców ma znaleźć 
się również Trójmiasto – pozostałe pięć to 
Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław i Ka-
towice. Pozostałe miejscowości, a zwłasz-
cza dawne miasta wojewódzkie, w ciągu 
najbliższych pięćdziesięciu lat będą miały 
ogromny problem ze znalezieniem pra-
cowników i co za tym idzie – rozwojem 
inwestycji. Przyczyną jest depopulacja. 

Doktor Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie podkreśla, że 
jej wskaźnik w ciągu ostatnich 10–15 lat 
wyniósł nawet 15 procent, a w miarę po-
stępującego starzenia się społeczeństwa 
zmiany będą coraz bardziej odczuwalne. 
Wymienione metropolie będą się rozwi-
jać dzięki zasysaniu pracowników z mniej-
szych miejscowości.

Wielozadaniowość: wyzwanie 
współczesnego świata

Tylko sześć miast będzie 
się rozwijać

wykonujemy najpilniejsze zadania, pozo-
stałe czekają na swoją kolej. Jeśli któreś z 
nich wymaga szczególnej koncentracji, 
należy „zawiesić” multitasking i poświęcić 
temu zadaniu całą uwagę, aż wykonamy 
je do końca. Podobnie należy zrobić pod-
czas kontaktu z klientem – wypełnianie 
na przykład dokumentacji podczas roz-
mowy prawdopodobnie zostanie ode-
brane jako nieprofesjonalne i zwyczajnie 
niegrzeczne.
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Zachodnioeuropejska prasa często do dziś opisuje wschodnich Eu-
ropejczyków jako zacofanych i nie dostrzega się historii ich sukcesu: 
wysokiego wzrostu gospodarczego (oczywiście z niższego poziomu), 
mniejszego bezrobocia i rosnących płac. Wkrótce z Polski, Czech 
i krajów sąsiednich napływać będzie mniej migrantów do Niemiec 
i zachodniej Europy. Iluzją jest oczekiwać stamtąd dużej liczby tań-
szych robotników czy pielęgniarek 

– czytamy we „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
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„Ludzie spotykają się na Facebooku, 
aby dzielić się nowinami, spojrzeć na 
świat oczami innych lub sprawdzić, co 
słychać u znajomych i rodziny. Chcemy, 
aby czuli się bezpiecznie. Współpracu-
jemy z ekspertami zewnętrznymi, słu-
chamy też opinii naszej społeczności, 
aby tworzyć zasady, narzędzia i zaso-
by” – można przeczytać w oficjalnej 
notce na temat zasad portalu, tyle że 
rzeczywistość nie jest już tak bardzo 
przejrzysta. Towarem sprzedawanym 
na tym portalu (i komunikatorach na-
leżących do Facebooka) jest w praktyce 
każdy użytkownik. 

Nie bez powodu przy zakładaniu 
konta (a czasem i później) otrzymuje-
my powiadomienia oraz sugestie, aby 
uzupełnić różne dane; skąd pochodzi-
my, gdzie chodziliśmy do szkoły, gdzie 
pracujemy, jakie są nasze przekonania 
polityczne i religijne, kto należy do na-
szych rodzin albo gdzie ostatnio byli-
śmy. Nawet jeśli wszędzie zastrzeżemy, 
aby informacje te nie były widoczne 
publicznie, to i tak przecież będą one 
w posiadaniu samego portalu. Razem 
z takimi danymi, jak to, w jakich go-
dzinach korzystamy z aplikacji, z jakich 
urządzeń, oprogramowania oraz jakich 
adresów IP. 

Dzięki temu wszystkiemu Facebook 
może trafniej sugerować treści, które 
mogą nas zainteresować. Na przykład, 
jeśli ktoś będzie reagować w jakikolwiek 
sposób (lubiąc, udostępniając czy ko-
mentując) na posty publikowane przez 
stronę „Solidarności”, to będzie ona 
bardziej widoczna i częściej wyświe-
tlana na liście postów – w ten właśnie 
sposób został napisany Facebook. Ale 
z tego samego powodu, jeśli ktoś będzie 
chciał trafić z płatną reklamą do osób 
w określonym wieku, z określonego 
miasta, interesujących się konkretną 
partią polityczną, to również będzie 
mógł to zrobić. Bo wszystkie takie dane 
podaliśmy. I to w ten sposób każdy 
użytkownik staje się towarem. 

Część informacji na temat wspo-
mnianych wyżej reklam jest od pew-
nego czasu dostępna publicznie. Na 

ABC SOCIAL MEDIA

Dwie strony mediów społecznościowych
przykład wydatki związane z polityką, 
wyborami i tzw. kwestiami społeczny-
mi. Dzięki temu możemy dowiedzieć 
się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
Prawo i Sprawiedliwość wydało na takie 
reklamy na Facebooku 178 tysięcy zło-
tych, a z kolei Platforma Obywatelska 
1 milion 708 tysięcy złotych. 

Ujawnione zostały również dane na 
temat liczby osób, które administru-
ją poszczególnymi stronami. Aby to 
sprawdzić, wystarczy wejść na stronie 
głównej w zakładkę „Transparentność 
strony”. Dowiemy się stąd, że stroną 
„Solidarność Gdańsk” administrują 
dwie osoby, a wspomnianymi wcze-
śniej: PiS – 6 osób, a PO – 16 osób. 

Niejawne, przynajmniej teoretycz-
nie, natomiast jest to, kto faktycznie 
pisze posty na różnych stronach. Te 
informacje były dostępne na początku 
stycznia przez kilka godzin w wyniku 
błędu Facebooka. 

W praktyce można było się wówczas 
dowiedzieć kto faktycznie pisze posty 
w imieniu szeroko znanych osób bądź 
grup. I nie były to osoby... podpisujące 
się pod tymi komentarzami albo infor-
macjami. Jaskrawym przykładem był 
fanpage Sok z Buraka. Każdy kto myślał, 
że stronę przygotowują tylko prywatne 
osoby był w błędzie. Wśród administra-
torów strony aktywnie krytykującej rzą-
dy Prawa i Sprawiedliwości ujawniona 
została osoba, która odpowiadała za 
międzynarodową część działalności 
Komitetu Obrony Demokracji. 

Warto też przypomnieć tzw. afe-
rę Cambridge Analytica z 2018 roku 
(firmy, która miała, jak się okazało, 
nieuprawniony dostęp do danych mi-
lionów użytkowników Facebooka i wy-
korzystywała je m.in. podczas kampanii 
wyborczych w Stanach Zjednoczonych 
oraz Wielkiej Brytanii) oraz sposób 
działania cookies, czyli małych plików, 
w których znajdują się dane np. o tym, 
na jakie strony wchodziliśmy (w ten 
sposób Facebook, dzięki wtyczkom za-
instalowanym na wielu stronach, może 
zbierać o nas dane, nawet jeśli… nie 
mamy konta w tym serwisie). 

Dwie strony mediów społecznościowych

Media społecznościowe są więc 
z jednej strony doskonałym narzędziem, 
dzięki któremu możemy informować 
o naszej działalności. Jest to przydatne 
zwłaszcza, gdy np. mamy ograniczony 
dostęp do innych mediów bądź nie chcą 
one przedstawiać stanowiska Związku. 
Z drugiej – płacimy za to informacja-
mi o nas, nie do końca wiedząc, w jaki 
sposób dane te będą – w bliższej bądź 
dalszej przyszłości – wykorzystane. 

Tomasz Modzelewski

Z zakładki „Transparentność strony” 
dowiemy się, ile właściwie osób 
administruje stroną. Przykładowo w 
przypadku „Solidarność Gdańsk” są to 
dwie osoby. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Prawo i Sprawiedliwość wydało na reklamy na 
Facebooku nie mniej niż 178 tysięcy złotych, a z kolei Platforma Obywatelska… 
1 milion 708 tysięcy złotych. 

Z Facebooka korzysta obecnie ponad 2 miliardy ludzi na całym świecie, 
miliony osób w Polsce. Dlatego, jako miejsce i sposób przekazywania in-
formacji, jest istotny także w działalności związkowej. Ale jednocześnie 
musimy pamiętać, że płacimy za to… Tylko w inny sposób. 

Nowa strona gdańskiej 
„Solidarności”

Nasza 
strona 

w wersji 
mobilnej 

i na PC.

Na początku stycznia 2020 roku 
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” uruchomił nową stronę 
internetową (www.solidarnosc.gda.pl). 
Poprzednia strona działała od 2012 
roku, do ubiegłego roku znalazło się na 
niej kilkanaście tysięcy wpisów, utwo-
rzonych zostało tysiąc podstron i tysiąc 
galerii zdjęć.

Zapraszamy wszystkich do odwie-
dzania naszej strony, a także przysyłania 

informacji (najchętniej ze zdjęciami) 
na temat działalności „Solidarności” 
w Państwa firmach.

Nasza nowa strona obsługiwana 
jest przez wszystkie nowe popularne 
przeglądarki internetowe: Chrome, 
Firefox, Opera, MS Edge. W przy-
padku starszych przeglądarek (np. 
MS Internet Explorer) polecamy in-
stalację którejś z tych wyżej wymie-
nionych.
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STRZEBIELINKOWCY

– Był Pan w Strzebielinku od samego 
początku, 13 grudnia 1981 roku…

– Zostałem dowieziony pomiędzy go-
dziną 8 a 9 rano. 

– Działał Pan wcześniej na rzecz 
więźniów politycznych, a następnie 
sam stał się takim więźniem. 

– Tak, jako student Uniwersytetu 
Gdańskiego byłem w Gdańskim Komi-
tecie Obrony Więzionych za Przekonania 
z wieloma innymi osobami. Najpierw po-
wstała inicjatywa ogólnopolska, a następnie 
regionalne. 

– Skąd Pana zabrano do Strzebielinka?
– Z domu.

– Dostał Pan jakąkolwiek informację 
gdzie jest zabierany, w jakim celu?

– Nie, wręcz podana została fałszywa 
informacja. Sprawa wyglądała następująco: 
około 5 rano usłyszałem dzwonek u drzwi. 
Mieszkałem wówczas z rodzicami, siostrą, 
szwagrem i ich córką. Była niedziela, więc 
zdziwiłem się, że takiego dnia przyszedł 
mleczarz. Wystawiało się bowiem butelkę 
pod drzwi, a jeśli jej nie było, to mleczarz 
dzwonił. Półprzytomny wyjrzałem, po 
drugiej stronie stał człowiek mojego wzro-
stu, ubrany po cywilnemu, w kaszkiecie. 
Zapytał, czy pan Cofta? Odpowiedziałem: 
„Tak”. Następne zdanie brzmiało: „Jest stan 
wojenny”. I w tym momencie wiedziałem 
dokładnie, po co przyszedł i co się może 
dziać. Potem okazało się, że za rogiem stało 
jeszcze dwóch panów w mundurach. Wpu-
ściłem ich i zapytałem, czy mają jakiś kwit 
na mnie, po czym usłyszałem, że tak. Ale nie 
powiedziałem, że chciałbym go zobaczyć. 
Moim rodzicom tłumaczyli, że zabierają 
mnie tylko na przesłuchanie, na komendę. 
Pozbierałem swoje rzeczy, mama dała mi na 
wszelki wypadek szczoteczkę oraz pastę do 

Nie mogli otworzyć bramy 
 i nas wypuścić, nawet gdyby chcieli
TOMASZ COFTA, 
biolog, uczestnik Ruchu Młodej Polski, sekretarz UKZ NZS Uniwersytetu Gdańskiego, 
członek NSZZ „Solidarność” w Akademii Medycznej w Gdańsku, współzałożyciel i członek 
Gdańskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, współorganizator Klubu 
Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja w Gdańsku. Internowany w Strzebielinku od 13 
grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 roku. 

zębów i powiedziała, żeby wziąć cieplejszą 
kurtkę. Nigdy jej nie zatrzymywano, ale była 
na tyle przytomna, że pomyślała o tym, o 
czym ja nie pomyślałem. Sprowadzili mnie 
z trzeciego piętra, po drodze porucznik 
Witold Lewandowski wyciągnął kajdanki i 
zapytał, czy będę wykonywał jakieś dziwne 
ruchy. Do dziś żałuję, że odpowiedziałem 
negatywnie. Posadzono mnie do fiata 125p, 
więc byłem wieziony luksusowo, ponieważ 
ludzie, których zabierano w nocy, najpierw 
trafiali na różne komendy, a potem byli wie-
zieni w dużych budach, w tłoku i zimnie. 
Ja jechałem sam jeden. Najpierw pojecha-
liśmy w kierunku Oliwy i następnie ulicą 
Słowackiego. Po wjechaniu na obwodnicę 
straciłem orientację. Odzyskałem ją dopie-
ro, gdy dotarliśmy do Redy, którą zresztą 
minęliśmy. Jeden z funkcjonariuszy włączył 
radio, ponieważ miał przemawiać generał 
Jaruzelski, a wszyscy byli zdezorientowani. 
Zresztą jeszcze podczas pobytu w mieszka-
niu poinformowano mnie, że wprowadzony 
został stan wojenny, a na ulicach jest wojsko, 
na razie nasze. 

– Tak to zostało powiedziane?
– Dokładnie w ten sposób. Gdy zaczęło 

się przemówienie towarzysza generała słu-
chałem więc, czy wspomni coś o sojuszni-
kach i ich pomocy. Nie wspomniał, za to wy-
liczał, kto jest aresztowany. Bardzo zdziwiła 
mnie reakcja funkcjonariuszy, zwłaszcza 
porucznika, którzy ucieszyli się, że wśród 
internowanych są m.in. towarzysze Gierek 
i Babiuch. Ja ucieszyłem się z czego innego 
– że nie zostali wymienieni towarzysze ra-
dzieccy. Gdy już dojechaliśmy na miejsce, 
zobaczyłem, że przed maską samochodu 
prowadzą w kajdankach Andrzeja Gwiaz-
dę. Wtedy po raz pierwszy pożałowałem, że 
sam ich nie mam. Zostałem wprowadzony 
do budynku, a tam przeczytałem, że znaj-
duję się w oddziale zewnętrznym Zakładu 

Karnego w Wejherowie. Jedną z pierwszych 
znajomych mi osób, którą zauważyłem, była 
Krystyna Trybusiewicz-Pieńkowska. 

– Jak wyglądał na początku, gdy w Strze-
bielinku były jeszcze kobiety, podział na 
część damską i męską?

– Nie pamiętam, czy poza panią Pień-
kowską widziałem jakąś kobietę. One prze-
bywały w oddzielnym skrzydle. 

– Jako biolog i ornitolog zagospo-
darował sobie Pan czas, próbując 
zwabić sikorki. Udało się?

– To z więziennych nudów. Zwabiłem 
dwie i umieściliśmy je w klatce zrobionej 
z siatki plastikowej, do której zwykle pako-
wało się warzywa. Wtedy zaczęły przycho-
dzić kolejne szczeble naszych nadzorców, 
najpierw człowiek od otwierania drzwi, 
potem ten, który zawiadywał oddziałem, 
następnie ten, który kierował zmianą, a na 
samym końcu przyszedł sam komendant. 
I wszyscy żałowali, że są takie zamknięte 
w niewoli. 

– Ale panów już nie żałowali…
– Do nas mieli inny stosunek. Musieli 

nas trzymać i już. Jak pytali się, czy wypu-
ścimy te ptaszki, odpowiadaliśmy: „Tak, wy-
puścimy”. A na pytanie, czy nas wypuszczą, 
nie otrzymaliśmy konkretnej odpowiedzi. 
My mogliśmy otworzyć okno i wypuścić 
te ptaszki, a oni nie mogli otworzyć bramy 
i nas wypuścić, nawet gdyby chcieli. 

– Ostatecznie je Pan wypuścił? 
– Najwyżej po godzinie. 

– Był Pan w Strzebielinku do kwiet-
nia. Jak to się stało, że został Pan 
zwolniony?

– Przez pomyłkę. Od kwietnia 1981 
roku pracowałem w Samodzielnej Pracowni 
Mikroskopii Elektronowej Akademii Me-
dycznej w Gdańsku. Służba Bezpieczeństwa 
o tym nie wiedziała. Figurowałem u nich 
jako student i jako takiego mnie wypuścili. 
To znaczy nikt nie pytał się mnie, czy jestem 
studentem, ale przed 1 Maja, gdy mieli wy-
puścić jakąś pulę osób, zwalniali emerytów, 
chorych, a także m.in. właśnie studentów. I 
pewnie dlatego się załapałem. 

– Co Pan robił po Strzebielinku?
– Wróciłem do pracy, nie interesowa-

łem ich zupełnie. Ale tuż przed wyjściem, 
wszystkich, którzy byli na jakiejś liście, wzy-
wano na rozmowę z kapitanem Maciukiem 
z gdańskiej SB. Ten oświadczył, że od niego 
zależy, czy będę dalej siedział, czy zostanę 
zwolniony. Padło też kilka innych frazesów i 
otrzymałem do podpisu karteczkę z jednym 
zdaniem: że będę przestrzegał porządku 
prawnego PRL. Przeczytałem, odłożyłem 
i powiedziałem: „Skoro do pana należy 
decyzja, to ja panu ją zostawiam”. Nawet 
szczególnie się nie zdenerwował, służbo-
wo wyraził niezadowolenie, ale pewnie był 
taki w stosunku do każdego, kto odmówił 
podpisu. Rozmowa nie trwała długo, a po 
dwóch dniach wyrzucono mnie ze Strze-
bielinka wraz z kilkoma innymi osobami 
z mojej celi.  

Tomasz Modzelewski 

Wejherowska Wspólnota Pokoleń to 
stowarzyszenie, w siedzibie którego 
można poznać historię „Solidarno-
ści”, a także spędzić czas na senty-
mentalnej podróży i przypomnieć 
sobie na przykład, jak oglądało się 
filmy na kasetach VHS. 

– Mamy tutaj urządzenia, które 
przynieśli nam ludzie, stary teleks albo 
magnetofon szpulowy – opowiada Zyg-
munt Pałasz, jeden z założycieli Wejhe-
rowskiej Wspólnoty Pokoleń Muzeum 
Solidarności. – Jest też prawdziwy mun-
dur, w którym chodził milicjant, a także 
kupiona przeze mnie za 20 złotych biała 
pałka. 

W placówce znajdziemy także dzie-
siątki dawnych wydań „Tygodnika 
Solidarność”, włącznie z pierwszym 
numerem pisma, wielki, charaktery-
styczny plakat informujący o I Krajo-
wym Zjeździe Delegatów NSZZ „Soli-
darność” oraz robocze kaski. – W tym 
mój, ponieważ przez 46 lat pracowałem 
w stoczni – tłumaczy Pałasz.  
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Łączą historię z tym 
co aktualne

WEJHEROWSKA WSPÓLNOTA POKOLEŃ 

Wojennej na podstawie nieprawdziwych 
dowodów (zostali skazani na śmierć). 
Druga z nich opowiada o historii Wej-
herowa i okolicach miasta. Trzecia o 
ks. Hilarym Jastaku, kapelanie i osobie 
wspierającej „Solidarność”, Honoro-
wym Obywatelu Gdyni (zmarł w 2000 
roku). Czwarta natomiast, największa, 
jest poświęcona temu, co się działo na 
Wybrzeżu na początku lat 80. ubiegłego 

W siedzibie Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń. 
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Są także pamiątki, które muzeum 
otrzymało nawet od górników oraz 
materiały archiwalne przekazane przez 
kolejarzy i marynarzy. 

Z kolei na ścianach eksponowane są 
cztery wystawy. Pierwsza z nich została 
poświęcona „procesowi komandorów” 
i śledztwu prowadzonemu kilkadziesiąt 
lat temu przeciwko oficerom Marynarki 

wieku, strajkującym, poczcie strajkowej, 
sytuacji w stoczniach oraz kraju.  

Wystawy to efekt współpracy m.in. 
z Instytutem Pamięci Narodowej. 
– Celem Wejherowskiej Wspólnoty 
Pokoleń – informował gdański oddział 
IPN, gdy ta rozpoczynała działalność 
– jest prowadzenie programów, akcji i 
kampanii społecznych, które promują 

Spotkanie w lokalu stowarzyszenia.
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Wejherowska Wspólnota 
Pokoleń znajduje się przy ulicy 
Jakuba Wejhera 11, niedaleko 
rynku i ratusza (lokal za 
niewielką opłatą udostępnia 
Urząd Miasta). Czynna jest 
codziennie. Aby skontaktować 
się, wystarczy zadzwonić pod 
numer 668 103 385. 
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m.in. solidarność międzypokoleniową, 
a także zbieranie i archiwizowanie ma-
teriałów wideo, audio, foto oraz innych 
związanych z historią naszego narodu, 
a następnie udostępnianie ich szkołom 
i pracownikom naukowym. To także 
m.in. prowadzenie pozaszkolnych form 
edukacji. 

– Zarejestrowaliśmy się w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie i w lutym 
2018 roku dostaliśmy przydział lokalu 
– wspomina Zygmunt Pałasz. – Podczas 
otwarcia poświęcił go ks. prałat Daniel 
Nowak. 

– Niech ten dom służy przede 
wszystkim nieustannemu zdobywaniu 
wolności poprzez pamięć historyczną 
ludzi, którzy jej tyle poświęcili, a na-
wet, jak ks. Jerzy Popiełuszko, będący 
w szczególny sposób naszym przewod-
nikiem dla wolności w XXI wieku, ofia-
rowali swoje życie – powiedział podczas 
otwarcia ks. Nowak. 

Dodajmy,  że za utworzeniem 
Wspólnoty stoi osiem osób: Tadeusz 
Buraczewski, Edward Formela, Henryk 
Mierzejewski, Zygmunt Pałasz, Mie-
czysław Selin, Jan Wojewski, Henryk 
Zalasiński oraz Jan Zembko. Stworzyli 
oni Muzeum Solidarności na bazie ana-
logicznej inicjatywy funkcjonującej na 
Dolnym Śląsku. Z kolei w zarządzie 
znajdują się Zygmunt Pałasz (prze-
wodniczący), Jan Wojewski (zastępca), 
Henryk Zalasińki (skarbnik) oraz Hen-
ryk Jarosz (gospodarz). 

Wejherowska Wspólnota Pokoleń 
znajduje się przy ulicy Jakuba Wejhe-
ra 11, niedaleko rynku i ratusza (lokal 
za niewielką opłatą udostępnia Urząd 
Miasta). Czynna jest codziennie. Aby 
skontaktować się, wystarczy zadzwonić 
pod numer 668 103 385. 

Wspólnota aktywnie działa przykła-
dowo podczas corocznych Nocy Muze-
ów. Organizowane są także spotkania z 
żywymi świadkami historii. – Wejhero-
wo jest miastem pielgrzymkowym, więc 
wycieczki również przychodzą i do nas 
– dodaje Zygmunt Pałasz. – Współpra-
cujemy także z Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. 

Podsumowanie tych wszystkich dzia-
łań można zobaczyć w kronice, którą pro-
wadzi WWP. W albumie są różne zdjęcia 
i wpisy. Szczególnie ważna dla twórców 
Wspólnoty była wizyta Kornela Mora-
wieckiego latem 2018 roku. Ale można 
było tutaj spotkać również Telewizję Ka-
szuby, która właśnie w muzeum kręciła 
materiały wideo związane z historią. 

– „Solidarność” w 1980 roku to było 
coś. Wolność nie trwała długo, ale była 
– mówił w telewizji Zygmunt Pałasz. 
Z kolei w innym odcinku opowiadał 
m.in. o… podsłuchiwaniu milicji. 

– Ktoś może zadać pytanie, czy nie 
mamy już dosyć różnego rodzaju stowa-
rzyszeń i muzeów „Solidarności”. Nasze 
odczucie jest inne. Od lat w Wejherowie 
brakowało takiego miejsca i możliwości 
prezentowania „Solidarności”, jej ide-
ałów oraz historii i teraźniejszości – tłu-
maczy z kolei Jan Wojewski. – Mówiąc w 
szerszym wymiarze, brakowało miejsca, 
gdzie ideały wolnej Polski, patrząc od 
roku 1918, poprzez czasy II wojny świa-
towej, Grudzień ’70, Sierpień ’80, były-
by dostatecznie eksponowane. Jednym 
z naszych głównych celów jest bowiem 
przekazywanie następnym młodym po-
koleniom, które zadecydują o przyszło-
ści naszego kraju, tradycji wolnościowej, 
ideałów wolnej i solidarnej Polski. 

Tomasz Modzelewski

Stres towarzyszy nam w życiu oso-
bistym i w pracy zawodowej. Gene-
rują go zadania i problemy, które 
staramy się codziennie rozwiązy-
wać. Gdy jedna sytuacja stresowa 
nakłada się na drugą, człowiek 
zaczyna odczuwać tak zwany stres 
permanentny, czyli dystres. Jeśli 
bodźce stresowe nie ustaną, dys-
tres może przerodzić się w depre-
sję, wypalenie zawodowe, nerwicę 
natręctw. Utrudni nam życie i unie-
możliwi wykonywanie obowiązków 
zawodowych. 

Czym jest stres

Stres jest naturalnym stanem psycho-
fizjologicznym organizmu, w którym 
pod wpływem działania zewnętrznych 
czynników – stresorów, rozpoczynają 
się zmiany fizjologiczne w organizmie 
mające nas przygotować do rozwiązania 
problemu – ucieczki lub walki. Wzra-
sta wówczas napięcie emocjonalne i ci-
śnienie krwi, serce szybciej bije, może 
wystąpić większa potliwość, możemy 
odczuwać skurcze żołądka i inne do-
legliwości. Szykujemy się do walki lub 
do ucieczki, a nasze działania skupiają 
się na sprostaniu zagrożeniu – czym-
kolwiek by ono nie było, na przykład 
rozmową o pracy, nowym zadaniem, 
zmianą przełożonego czy przyjęciem 
wypowiedzenia.

Co stresuje nas najbardziej

Stres jest sprawą indywidualną, 
jego przeżywanie zależy od człowieka 
i sytuacji, w jakiej się znalazł. Zdarze-
nie, które dla jednego pracownika bę-
dzie niemal śmiertelną dawką stresu, 
na drugim wcale nie zrobi wrażenia. 
Przywykliśmy obwiniać za stresujące 
sytuacje czynniki zewnętrzne, takie jak 
zmiana miejsca pracy, zła niesprzyja-
jąca pracy atmosfera, niepowodzenia, 
nadmiernie wysokie wymagania co do 
własnej osoby, złośliwy kolega, szef za-
rządzający według rzymskiej maksymy 
„dziel i rządź” i klienci. To są jednak 
tylko zewnętrzne bodźce, które mogą 
wywołać stres. Jednak to, jak poradzi-
my sobie ze stresem, jak będziemy go 
przeżywać, bardziej zależy od naszych 
wewnętrznych zasobów, od naszej 
asertywności, samooceny, tego, jak po-
strzegamy naszą pozycję w pracy i tego, 
jak emocjonalnie przeżywamy sytuacje 
stresowe. Treść naszych myśli, postrze-
ganie rzeczywistości, wpojone przeko-
nania i utrwalone postawy mają wpływ 
na to, jak poradzimy sobie ze stresem 
i jak zareagujemy na daną stresującą 
sytuację.

Koszty stresu w pracy

Gdy nasze zadania nie przekraczają 
fizycznych i intelektualnych możliwo-
ści, a na dodatek cieszymy się wspar-
ciem kolegów i przełożonych, stres 
wzbudza w nas umiarkowaną energię 
motywującą, którą kierujemy na wyko-
nanie zadania, jest to stres pozytywny, 
stan pomocny, ułatwiający wykonywa-
nie pracy.

W sytuacji, gdy zadania często 
przekraczają nasze możliwości fizycz-
ne i intelektualne i aby je wykonać 
musimy pracować w niepłatnych nad-
godzinach, gdy atmosfera w pracy jest 
zła, pracownicy nie dzielą się wiedzą, a 
szef nie potrafi przekazać konstruktyw-

nej krytyki, tylko stawia wymagania i 
ocenia – to możemy nie podołać zada-
niom. Kiedy nie możemy nic zmienić 
i trwamy w niekorzystnej sytuacji, to 
mamy wtedy do czynienia ze stresem 
negatywnym. Jeżeli stres negatywny po-
jawia się często i trwa długo, to nasze 
zasoby i motywacja do pracy ulegają 
wyczerpaniu. Pracownicy doświadcza-
jący długotrwałego stresu (dystresu) są 
wyczerpani fizycznie i psychicznie. Dla-
tego nie są w stanie efektywnie i wydaj-
nie pracować, często popełniają błędy, 
niechętnie akceptują nowości, omijają 
zasady bezpieczeństwa, ulegają wypad-
kom i z powodu dolegliwości wywoła-
nych stresem korzystają ze zwolnień 
lekarskich i często odchodzą z pracy.

Wyobraźmy sobie pracownika 
w sklepie, co się z nim dzieje, gdy z po-
wodu stresu w pracy spowodowanym 
na przykład zbyt małym zatrudnieniem, 
jego życiowa równowaga zostaje mocno 
zachwiana. Gdy zmuszony jest codzien-
nie pracować w nadgodzinach i z tego 
powodu cierpi jego życie prywatne, bo 
nie może wywiązać się z obowiązków 
rodzinnych, na przykład z opieki nad 
babcią. Co dzieje się z pracownikiem 
w takiej sytuacji? Czy może spokoj-

nie wykonywać zawodowe czynności? 
Czy raczej myślami jest w domu, czy 
aby tam nic złego się nie dzieje. Mogą 
zdarzać mu się wtedy różne błędy, po-
myłki na kasie i ignorowanie potrzeb 
klientów, co w konsekwencji odbije 
się na zyskach firmy. Oprócz strat, 
które ponosi firma i pracownik, stres 
w pracy generuje konkretne koszty 
ekonomiczne, które ponosić musi całe 
społeczeństwo, są to na przykład wy-
padki przy pracy, częstsze wizyty i zwol-
nienia lekarskie, dłuższe pozostawanie 
w bezrobociu, korzystanie z zasiłków. 
W Stanach Zjednoczonych obliczono, 
że stres w pracy kosztuje rocznie 300 
miliardów dolarów. 

Możemy poradzić sobie 
samodzielnie

Trudno jest wyeliminować zewnętrz-
ne źródła stresu, nie mamy wpływu na 
to, z kim pracujemy, nie zmienimy kul-
tury organizacyjnej firmy ani nie wycho-
wamy przełożonego. Możemy najwyżej 
zmienić pracę. Natomiast mamy wpływ 
na własne zasoby. Możemy popracować 
nad asertywnością, nad zmianą sposo-
bu postrzegania, własnym poczuciem 
sprawstwa, wewnętrznym podejściem 
i nastawieniem do sytuacji. Możemy 
również skupić się na teraźniejszych wy-
darzeniach, nie przeżywać niepotrzebnie 
tego, co już się odbyło i  tego, co dopiero 
być może się odbędzie. Ponowne prze-
żywanie przykrej sytuacji sprawi, że 
wysoki poziom stresu nadal będzie się 
utrzymywał. Jeśli zmienimy nastawienie, 
to „rozbroimy tę bombę”, odbierzemy 
stresującym sytuacjom ich moc. 

Pracodawca też może pomóc

Aby zmniejszyć poziom stresu w fir-
mie, pracodawca ma do dyspozycji cały 
wachlarz możliwości, jednak najważniej-
sze jest budowanie zaufania w zespołach 
pracowniczych oraz na linii pracownik 
– pracodawca. Budowa zaufania zaczyna 
się od postaw zarządzających. Podobnie 
jak rodzicom trudno jest zaufać w pew-
nym momencie swojemu dziecku, uwie-
rzyć, że może ono decydować o tym, co 
dla niego dobre i złe, to samo dotyczy 
zarządzających. Muszą zdobyć się na 
odwagę i zaufać pracownikom. Dopiero 
wtedy mogą liczyć na to, że oni również 
obdarzą ich zaufaniem. Działa tutaj za-
sada wzajemności. 

Zaufanie jest w firmach wartością 
kluczową, ponieważ bez zaufania nie 
można prowadzić partnerskiego dialo-
gu, a bez dialogu trudno jest wprowa-
dzać w przedsiębiorstwach rozwiązania 
poprawiające warunki pracy, a trudne 
warunki pracy generują stres.

Przewlekły stres jest bardzo niebez-
pieczny dla naszego zdrowia psychicz-
nego i fizycznego. Pracownicy wysta-
wieni na przewlekły stres są narażeni 
na obniżoną samoocenę, wypalenie za-
wodowe, depresję, zaburzenia snu, cho-
roby wrzodowe, a nawet zawał i udar. 
Przewlekły stres w pracy jest bardzo 
niebezpieczny, czasem nawet zabija.

Renata Tkaczyk

PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ

Stres – nieodłączny towarzysz pracownika

Nadmierny STRES związany z pracą zawodową to drugi po bólach pleców problem 
zdrowotny pracowników w Unii Europejskiej. Szacuje się, że dotyczy on prawie 
jednej trzeciej zatrudnionych.

POCZUCIE – zdawanie sobie sprawy z pewnych faktów, zjawisk zachodzących 
w otaczającym świecie, stanów wewnętrznych itp. 

Przewlekły stres jest bardzo 
niebezpieczny dla naszego 
zdrowia psychicznego 
i fizycznego. Pracownicy 
wystawieni na przewlekły 
stres są narażeni na obniżoną 
samoocenę, wypalenie 
zawodowe, depresję, 
zaburzenia snu, choroby 
wrzodowe, a nawet zawał 
i udar. Przewlekły stres w pracy 
jest bardzo niebezpieczny, 
czasem nawet zabija.
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PRAWNIK ODPOWIADA

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
ś.p.

Danuty Nowakowskiej 
(1932 – 2020)

nauczycielki, uczestniczki strajku okupacyjnego w listopadzie 1980 roku 
w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, który otworzył drogę do zmian 

w polskim szkolnictwie.
Danuta Nowakowska była współzałożycielką struktur oświatowych  

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, delegatką na pierwszy, historyczny Zjazd 
NSZZ „Solidarność”, a także organizatorką wsparcia w Paryżu  

dla więzionych i internowanych w Polsce.
Została odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Była osobą prawą, kochającą Polskę, przyjazną drugiemu człowiekowi.
Spoczywaj w Pokoju.

Koleżanki i Koledzy z Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Stefan Rambiert zmarł 15 lutego 2020 roku w wieku 66 lat, po kilku 
tygodniach zmagania się z ciężką, niestety, śmiertelną chorobą.

Wspominam Stefana, z którym miałem okazję współpracować w Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym w Pucku, i w czasie odtwarzania „Solidarności” 
oświatowej Ziemi Puckiej w 1989–1990 roku, i w Zarządzie Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” szczególnie w czasie, gdy od 2006 roku został 
kierownikiem Oddziału NSZZ „Solidarność” w Pucku, a potem także biura 
„S” w Kartuzach.

Był nauczycielem wychowawcą, organizatorem struktur NSZZ „Solidar-
ność” najpierw w Ochotniczym Hufcu Pracy, a następnie na terenie szkół 
Ziemi Puckiej, gdy został nauczycielem wychowawcą w Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym. W tamtym czasie włączył się także w działanie Komitetu 
Obywatelskiego w Pucku, przygotowującego wybory do samorządów tery-
torialnych w 1990 roku.

Był osobą w sposób szczególny związaną z Puckiem, ale i Kaszubami 
– od czasu studiów na Politechnice Gdańskiej, kiedy zaczął działać w ruchu 
studenckim. Był także dla mnie przewodnikiem po ziemi kartuskiej, okoli-
cach Borzestowa, gdzie uczył i zamieszkał. Pięknie, długo, szczególnie przy 
ognisku k. checzy kaszubskiej, potrafił opowiadać, nucić pieśni, chłonąć 
naturę. 

Stefan znany był ze stałości swych centroprawicowych poglądów, starał 
się żyć zgodnie z wyznawanymi wartościami. Szanował ludzi. Był osobą 
bardzo skromną. To niezwyczajne we współczesnym świecie. Był wierny 
ideałom „Solidarności” od jej powstania. Jakże pasują do jego życia słowa z II 
Listu do Tymoteusza: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, 
wiary ustrzegłem.

Zakończył się ziemski bieg Stefana. Chce się w zakończeniu życzyć, aby 
ta jego ukochana ziemia i wiatr wiejący od Zatoki Puckiej ukoiły Go w tym 
najdłuższym ze snów.

Wojciech Książek 
przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Wspomnienie  
o Stefanie Rambiercie

W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy 
stwierdził (sygn. akt: III UK 150/18), iż 
emeryci urodzeni po 1948 roku mogą 
starać się o specjalną rekompensatę, 
jeżeli przed laty pracowali przed moni-
torem kineskopowym. Dotyczy to osób, 
które przed 2009 rokiem wypracowały 
co najmniej 15 lat stażu w tzw. szczegól-
nych warunkach.

Sąd Najwyższy rozstrzygał sprawę 
sporu między ZUS a osobą ubezpieczo-
ną, która przez 20 lat pracowała przy 
monitorach z ekranem kineskopowym 
i porównywała wprowadzane dane, 
wychwytywała błędy w oprogramowa-
niu i przenosiła dane ponad 11 tysięcy 
pracowników. W czasie pracy wystę-

pował w monitorach efekt migotania 
oraz zjawisko odbić i olśnień, co miało 
wpływ na zmęczenie wzroku. Kobieta 
żądała od ZUS uznania charakteru swo-
jej aktywności przed komputerem jako 
pracy w szczególnych warunkach. Od-
wołująca się wykonywała pracę w trybie 
ciągłym, przed monitorem ekranowym, 
który wchodził w skład stacjonarnego 
zestawu komputerowego.

ZUS odmawiając świadczenia za-
rzucał, iż prace przy programowaniu to 
prace informatyka, w których narzędziem 
ułatwiającym wykonywanie obowiązków 
jest komputer jako urządzenie w całości, 
a nie jedynie monitor ekranowy. Nie są 
to więc prace szczególnie obciążające 

narząd wzroku i wymagające precyzyj-
nego widzenia. Co za tym idzie, brak jest 
podstaw do zakwalifikowania prac przy 
programowaniu jako prac w szczególnych 
warunkach.

Zgodnie z ustawą o emeryturach po-
mostowych, przedmiotowa rekompensa-
ta przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma 
okres pracy w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze w rozu-
mieniu przepisów ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 
15 lat. Ponadto warunkiem uzyskania re-
kompensaty jest nieuzyskanie prawa do 
emerytury na podstawie ww. ustawy.
Stan prawny na 12.02.2020 r.

Łukasz Sulej

Za długoletnią pracę przed monitorem może 
przysługiwać rekompensata

Pieniędzmi z 1 procenta wspieramy pol-
ską kulturę na Kresach. W 2019 roku zor-
ganizowaliśmy plener miejski dedykowany 
80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 
Gdańskowi – miastu, w którym narodziła 
się „Solidarność”. Ośmiu polskich artystów 
z Grodna odwiedziło Gdańsk i uwieczniło 
na płótnach najważniejsze sceny z historii 
miasta. Również z okazji 100-lecia odzyska-
nia niepodległości zorganizowaliśmy przy-
gotowaną przez artystów z Grodna wystawę 
malarstwa patriotycznego. 

Za pieniądze zebrane z tytułu 1 pro-
centa zorganizowaliśmy też programy dla 
związkowych seniorów. W sportowym 

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY

Co robimy z Twoim 1 procentem? 

programie „W zdrowym ciele – zdrowy 
senior” uczestniczyli oni w prowadzonych 
przez profesjonalnego trenera zajęciach 
nordic walking. W programie „Akademia 
Społecznika” 35 osób uczyło się korzystać 
z aplikacji internetowych, m.in. takich jak 
Facebook i poczta e-mail, wgląd do wła-
snej kartoteki pacjenta poprzez system 
EWUŚ oraz zakupy w sieci. Ideą progra-
mu było przekazanie uczestnikom wiedzy 
i umiejętności potrzebnych do założenia i 
prowadzenia grup wsparcia w lokalnych 
społecznościach.

Pokrótce opisane programy wyma-
gały finansowego wkładu własnego, 

bez pieniędzy z przekazanego na rzecz 
fundacji 1 procenta ich realizacja nie 
byłaby możliwa.

W przyszłości chcielibyśmy konty-
nuować działania na rzecz związkowych 
seniorów, poszerzyć działalność o progra-
my wprowadzające młodzież w podstawy 
ruchu związkowego i dialogu społecznego 
oraz promować polską kulturę. 

Mamy nadzieję, że nasze dotychcza-
sowe dokonania i plany na przyszłość 
skutecznie zachęcą Państwa do prze-
kazania 1 procenta podatku na rzecz 
fundacji. 

Renata Tkaczyk
www.pomorskafundacja.org.pl

KRS: 0000337122

Od kilku lat podatnicy (głównie członkowie NSZZ „Solidarność”) przekazu-
ją 1 procent podatku dochodowego na rzecz ustanowionej przez gdańską 
„Solidarność” i Związek Pracodawców Forum Okrętowe Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy. Zebrane pieniądze stanowią wkład własny w realizowane 
przez fundację programy oraz – jeśli są dedykowane – przeznaczane są na 
rzecz prowadzonego przez fundację Funduszu Stypendialnego.

Rozlicz sam swój PIT – przekaż 1 procent podatku  
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy

W ubiegłym roku wprowadzono zmiany rozliczenia podatku PIT, które nadal obowiązują 
w 2020 roku. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla wszystkich pracowników wy-
pełnione roczne zeznanie podatkowe za 2019 r., bez konieczności składania jakiegokolwiek 
wniosku przez podatnika. W 2020 roku każdy pracujący podatnik (zmiana nie dotyczy dzia-
łalności gospodarczej) będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym. 

W tym czasie osoby, które chcą przekazać Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy 1 pro-
cent podatku dochodowego, mogą wpisać w swój PIT nr KRS fundacji, wtedy urzędy 
skarbowe przekażą pieniądze naszej organizacji. 

Państwowy inspektor sanitarny 
może wydać decyzję o poddaniu kwa-
rantannie osoby przebywającej na te-
rytorium RP, jeśli jest ona podejrzana 
o zakażenie lub chorobę zakaźną lub 
miała styczność ze źródłem biologicz-
nego czynnika chorobotwórczego. Jak 
wygląda wówczas kwestia obecności 
w pracy?

– Osoba, która otrzyma taką decyzję 
inspektora sanitarnego, powinna do-
starczyć ją pracodawcy. Dokument ten 
będzie podstawą do wypłaty świadczeń 
z tytułu choroby (wynagrodzenia cho-
robowego, które wypłaca pracodawca 
i zasiłku chorobowego, który wypłaca 
ZUS) na ogólnych zasadach – infor-
muje Krzysztof Cieszyński, regionalny 

rzecznik prasowy ZUS województwa 
pomorskiego.

Jeśli decyzja inspektora dotyczy 
dziecka, jego rodzic może wystąpić do 
ZUS o zasiłek opiekuńczy.

Gdy zachodzi podejrzenie o szcze-
gólnie niebezpieczną chorobę, o kwa-
rantannie może zdecydować także le-
karz – dodaje rzecznik ZUS.

ZUS INFORMUJE

Kwarantanna podstawą do świadczenia chorobowego
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Przewodniczącemu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
Krzysztofowi Dośli serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Teściowej
składają członkowie i pracownicy Zarządu Regionu Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność”

Dokumentowanie ciąży
Jeśli pracownica informuje swojego 

pracodawcę o ciąży w pierwszych jej 
miesiącach, kiedy nie jest ona jeszcze 
widoczna, najprawdopodobniej będzie 
potrzebne potwierdzenie stanu ciąży 
świadectwem lekarskim. Jeśli kobieta 
nie przedstawi stosownego dokumen-
tu, a ciąża zacznie być widoczna, praco-
dawca i tak ma obowiązek stosować się 
do przepisów dotyczących pracownicy 
w ciąży. Taki dokument nie jest określo-
ny z góry przyjętą formą, powinno jed-
nak na nim znajdować się orzeczenie o 
stanie zaawansowania ciąży – może się 
to przydać szczególnie w celu ochrony 
zatrudnienia. 

W przypadku stwierdzenia konkret-
nych przeciwwskazań do wykonywania 
określonych czynności zaświadczenie 
powinno być wydane w świetle obo-
wiązujących procedur.

Wykaz prac wzbronionych

Wykaz prac zakazanych dla pra-
cownic w ciąży podany został w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 
3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu 
prac uciążliwych, niebezpiecznych lub 
szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży 
i kobiet karmiących dziecko piersią.
1. Ze względu na ich charakterystykę 
zakazane są między innymi:
 prace związane z wysiłkiem fizycz-

nym i transportem ciężarów oraz 
wymuszoną pozycją ciała,

 w mikroklimacie zimnym, gorącym 
i zmiennym,

 w narażeniu na hałas i drgania,
 narażające na działanie pola lub pro-

mieniowania elektromagnetycznego 
o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz 
oraz promieniowania jonizującego,

 w podwyższonym lub obniżonym 
ciśnieniu,

 w kontakcie ze szkodliwymi czynni-
kami biologicznymi,

 w narażeniu na działanie szkodli-
wych substancji chemicznych,

 grożące ciężkimi urazami fizyczny-
mi lub psychicznymi,

 prace na stanowiskach z monito-
rami ekranowymi – w łącznym 
czasie przekraczającym 8 godzin 
na dobę, przy czym czas spędzony 
przy obsłudze monitora ekranowe-
go nie może jednorazowo przekra-
czać 50 minut, po którym to czasie 
powinna nastąpić co najmniej 10-
-minutowa przerwa wliczana do 
czasu pracy.

2. Ze względu na czas i porę pracy:
W systemie równoważnego cza-

su pracy, skróconego tygodnia pracy, 
pracy weekendowej oraz przy pracy w 
ruchu ciągłym – a wiec w systemach lub 
rozkładach, w których występuje prze-
dłużona dniówka robocza – czas pracy 
kobiety w ciąży nie może przekraczać 
8 godzin. Zabrania się zatrudniania 

kobiety ciężarnej w godzinach nadlicz-
bowych oraz w porze nocnej.
3. Ze względu na miejsce wykonywa-
nia pracy:

Zabrania się delegowania pracow-
nicy w ciąży do innego miejsca niż jej 
stałe miejsce pracy, chyba że wyrazi na 
to zgodę.

Pracodawca jest zobowiązany do do-
stosowania warunków i czasu pracy dla 
pracownicy w ciąży. Jeśli ograniczenia 
te spowodują obniżenie wynagrodzenie, 
ciężarnej pracownicy należy się dodatek 
wyrównawczy.

Zwolnienie lekarskie 
w ciąży – wysokość zasiłku 
chorobowego

Uprawnienia pracownicy w cią-
ży to również możliwość korzystania 
ze zwolnienia lekarskiego. Co ważne, 
zwolnienie lekarskie kobiecie ciężarnej 
może wydać każdy lekarz, nie tylko gi-
nekolog. W tym czasie kobieta zacho-
wuje prawo do wynagrodzenia choro-
bowego lub zasiłku chorobowego, który 
wynosi 100 procent podstawy zasiłku 
chorobowego. Do ustalenia świadczenia 
chorobowego uwzględnia się wynagro-
dzenie zasadnicze wraz z dodatkami z 
okresu ostatnich 12 miesięcy.

Zwolnienie na czas badań

Kolejne uprawnienia pracownicy 
w ciąży to zwolnienie z pracy na czas 
wykonania badań lekarskich, wska-
zanych przez lekarza prowadzącego. 
Pracodawca ma obowiązek zwolnić od 
wykonywania pracy kobietę, o ile jest to 
jedyna pora, kiedy badania te mogą zo-
stać wykonane (wynika to np. z godzin 
przyjmowania wizyt lekarza). Za czas 
zwolnienia na badania kobieta zacho-
wuje prawo do wynagrodzenia.

Zakaz zwalniania pracownicy 
w ciąży

Kodeks pracy chroni trwałość sto-
sunku pracy pracownicy w ciąży (art. 
177 k.p.). Ogranicza, a nawet wyłącza 
uprawnienie pracodawcy do rozwiąza-
nia umowy o pracę za wypowiedzeniem 
lub bez wypowiedzenia. Dotyczy to 
również wypowiedzeń zmieniających.

W przypadku umów terminowych 
ochrona trwa co do zasady do upły-
wu czasu ich obowiązywania. Jednak 
umowy o pracę na czas określony 
oraz umowy o pracę na okres próbny 
przekraczający jeden miesiąc, których 
termin rozwiązania na skutek upływu 
czasu przypadłby po upływie trzeciego 
miesiąca ciąży, z mocy prawa zostają 
przedłużone do dnia porodu. Stosunek 
pracy ulegnie zatem rozwiązaniu, gdy 
termin zakończenia umowy przypada 
po porodzie, to jest w okresie urlopu 
macierzyńskiego. Pracownica zacho-
wa prawo do zasiłku macierzyńskiego 

za cały czas przysługującego jej okresu 
urlopu macierzyńskiego. Zasiłek ten 
będzie wypłacany przez ZUS do dnia, 
w którym uległby zakończeniu urlop 
macierzyński, gdyby pracownica po-
zostawała w stosunku pracy. Wypłata 
zasiłku macierzyńskiego po rozwiąza-
niu stosunku pracy nastąpi na wniosek 
zainteresowanej złożony w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych, do którego 
należy dołączyć druk ZUS - Z3.

Reguła dotycząca przedłużenia 
umowy o pracę do dnia porodu nie do-
tyczy umów o pracę na czas określony 
zawartych w celu zastępstwa nieobec-
nego pracownika (art. 177 § 31 kp.) oraz 
umów o pracę zawieranych z pracow-
nikami tymczasowymi (art. 13 ust. 3  
u.z.p.t.).

Jeżeli po złożeniu przez pracodaw-
cę oświadczenia o wypowiedzeniu lub 
rozwiązaniu umowy o pracę pracowni-
ca przyniesie zaświadczenie lekarskie, iż 
w chwili jego składania była już w cią-
ży, pracodawca ma obowiązek cofnąć 
to oświadczenie. Potwierdza to wyrok 
Sądu Najwyższego z 30.05.2017 r. (I PK 
174/16), w którym sąd – z powołaniem 
się na wcześniejsze zgodne orzecznic-
two – przedstawił tezę, że pracodawca 
powinien bez zbędnej zwłoki cofnąć 
oświadczenie o wypowiedzeniu umowy 
o pracę, gdy dowie się, że w czasie bie-
gu wypowiedzenia pracownica zaszła 
w ciążę, co zostało potwierdzone od-
powiednim zaświadczeniem lekarskim. 
Trzeba zauważyć, że obowiązek cofnię-
cia wypowiedzenia istnieje nawet już 
po ustaniu stosunku pracy, byle tylko 
pracownica wykazała zaświadczeniem 
lekarskim, że była w ciąży najpóźniej 
ostatniego dnia ustania zatrudnienia. 

W razie nieodwołania przez praco-
dawcę oświadczenia o wypowiedzeniu 
lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia 
umowy o pracę pracownicy przysługują 
na ogólnych zasadach roszczenia zwią-
zane z rozwiązaniem umowy o pracę z 
naruszeniem przepisów prawa pracy, z 
tą różnicą, że jeśli dochodzi ona przy-
wrócenia do pracy, to ma roszczenie o 
wynagrodzenie za cały czas niewyko-
nywania pracy.

Zgodnie z art. 177 § 4 k.p. ustano-
wiona w przepisie ochrona przed wy-
powiedzeniem umowy o pracę zostaje 
uchylona w razie ogłoszenia upadłości 
lub likwidacji pracodawcy.  Wów-
czas pracodawca termin rozwiązania 
umowy o pracę powinien uzgodnić z 
reprezentującą pracownicę zakłado-
wą organizacją związkową. Jeżeli w 
okresie pozostałym do zakończenia 
stosunku pracy pracodawca nie może 
zapewnić pracownicy innego zatrud-
nienia, pracownicy przysługuje do 
dnia porodu zasiłek w wysokości zasił-
ku macierzyńskiego. Okres pobierania 
tego świadczenia wlicza się do okresu 
zatrudnienia, od którego zależą upraw-
nienia pracownicze.

Pracownicy wykonującej prace na 
podstawie umowy zlecenia, przy opła-
ceniu dobrowolnej składki chorobowej, 
przysługuje płatny zasiłek chorobowy 
w trakcie ciąży, a po urodzeniu dziecka 
zasiłek macierzyński. 

Stan prawny na 23.02.2020 r.

Maria Szwajkiewicz

Prawa zatrudnionych kobiet w ciąży
Kodeks pracy gwarantuje ochronę zatrudnionych kobiet w ciąży, między 
innymi zabrania rozwiązania umowy o pracę (dotyczy to również okresu 
urlopu macierzyńskiego) oraz wykonywania prac będących czynnikiem 
ryzyka dla przyszłej mamy. Ponadto umowy terminowe i umowy na okres 
próbny przekraczające jeden miesiąc, jeśli ich termin kończy się w trakcie 
ciąży, automatycznie zostają przedłużone do dnia porodu. Wyjątkiem od 
powyższych przepisów jest sytuacja, gdy zachodzą przyczyny uzasadnia-
jące rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy.

Z ogromnym żalem przekazujemy smutną wiadomość o śmierci An-
drzeja Popiela, osoby związanej z NSZZ „Solidarność” od 1980 roku 
– aktora teatralnego i filmowego, bas-barytona, od 1974 roku człon-
ka zespołu Teatru Muzycznego w Gdyni, tenisisty i sędziego tenisa 
ziemnego. Zmarł w środę 19 lutego 2020 r. w Gdyni. 

Na deskach Teatru Muzycznego stworzył wiele niezapomnianych ról, 
m.in. Sindbada w „Przygodach Sindbada Żeglarza”, Pala w „Skowronku” 
(1976), Kirkeby’ego w „Promises, Promises”, Wawrzyńca w „Cudzie mniema-
nym, czyli Krakowiakach i Góralach”, przewodniczącego w „Wielkim świecie”, 
rabina w „Skrzypku na dachu” w inscenizacji Jerzego Gruzy. 

Od 1980 roku był aktywny w działaniach NSZZ „Solidarność”. W stanie 
wojennym wspierał rodziny internowanych. We wspomnieniach powtarzał, 
że lata 80. były dla niego nadzieją, a grając w „Kolędzie-Nocce” (premiera 
spektaklu odbyła się 18 grudnia 1980 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni) 
czuł powiew zmian. 

Był współtwórcą i wykonawcą Gdyńskiej Drogi Krzyżowej, mającej wie-
loletnią tradycję. Uczestniczył w grudniowych obchodach tragedii 1970 roku 
jako lektor. 

W latach 1953–1958 Andrzej Popiel grał w tenisa jako zawodnik KS Cra-
covia. W drugiej połowie lat 50. służył w wojskach lotniczych i wykonał 
ponad sto skoków na spadochronie. 

W Studenckiej Estradzie Rozrywkowej w Krakowie debiutował w 1955 
roku, gościnnie wystąpił w spektaklu w początkach działalności Piwnicy pod 
Baranami.  

Występował w programach estradowych zawodowych zespołów wojsko-
wych, m.in. z Zespołem Estradowym Warszawskiego Okręgu Wojskowego 
Desant z siedzibą w Krakowie.   W 1974 roku związał się z Teatrem Muzycz-
nym w Gdyni, gdzie został przyjęty do zespołu przez Danutę Baduszkową. 
W latach 70. i 80. był obsadzany zazwyczaj w rolach pierwszoplanowych, 
od lat 90. w rolach drugoplanowych. W latach 1981–1982 na zaproszenie 
Zbigniewa M. Hassa prowadził dla słuchaczy Studium Wokalno-Aktorskiego 
przy Teatrze Muzycznym w Gdyni wykłady z rozważań o teatrze.    

Msza święta za spokój duszy śp. Andrzeja Popiela została odprawiona 
przy urnie z prochami zmarłego w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny 
w Gdyni w czwartek, 27 lutego o godzinie 10.  Pogrzeb na cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie w terminie późniejszym.  

(asg)

Zmarł artysta, człowiek 
„Solidarności”  
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Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność” opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

– Zgodnie z zapowiedzią z poprzed-
niego wydania „Magazynu” wracamy 
do sprawy likwidacji Urzędu Mor-
skiego w Słupsku.

– Likwidacja Urzędu Morskiego 
w Słupsku staje się faktem, pomimo 
licznych protestów i rozmów z przed-
stawicielami rządu, między innymi mi-
nistrem gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej Markiem Gróbarczykiem. 

– Kiedy dowiedzieliście się o planach 
likwidacji z mapy Słupska Urzędu 
Morskiego?

– O likwidacji urzędu dowiedzieli-
śmy się w połowie listopada ubiegłego 
roku. Należy tu zaznaczyć, że planowa-
ne rozporządzenia zostały przesłane 
drogą mailową przez ministerstwo bez 
wcześniejszych konsultacji chociażby ze 
związkami zawodowymi.

– Jak zareagowała „Solidarność”?
– My jako związek zawodowy oczy-

wiście zaprotestowaliśmy przeciwko ta-
kiej formie przekazania nam wiadomo-
ści, jak i przeciwko samej idei likwidacji 
Urzędu Morskiego. Wysłaliśmy pisma do 
prezydenta RP, premiera, jak i do prezesa 
PiS Jarosława Kaczyńskiego, a także na-
szych posłów – Piotra Müllera i Janusza 
Śniadka. Prosiliśmy o wstrzymanie tej 
decyzji, spotkanie z pracownikami urzę-
du i przedstawicielami związków zawo-
dowych. Ponadto Zarząd Regionu NSZZ 
„Solidarność” stanął w naszej obronie i 
poparł protest naszej organizacji zakła-
dowej, jak również podjął działania, aby 
ratować urząd przed likwidacją. Uchwa-
ła ZR została przekazana wówczas panu 
premierowi i ministrowi Gróbarczykowi 

osobiście przez przewodniczącego Stani-
sława Szukałę.

– Czy doszło w końcu do rozmów 
z przedstawicielami ministerstwa?  
Jeżeli tak, to jak one przebiegały 
i jakie argumenty padały za likwida-
cją urzędu?

– Tak, doszło do spotkania. Rozma-
wialiśmy zarówno z przedstawicielami 
ministerstwa, jak i z samym ministrem 
Gróbarczykiem. Głównym powodem, 
którym się kierował minister, okazało się 
dostosowanie działania dyrekcji urzędów 
morskich do granic województw. Dla nas 
to bardzo ogólny i miałki argument, z któ-
rym się nie zgodziliśmy. Ponadto minister 
zasugerował się raportem NIK i audytem 
wewnętrznym prowadzonym przez mini-
sterstwo, który stwierdzał różne nieprawi-
dłowości. O tym wiedzieliśmy, ale więk-
szość tych uchybień została zlikwidowana 
i naszym zdaniem nie jest to argument, 
który może służyć od razu do likwidacji 
urzędu, tym bardziej że podobne uchybie-
nia pokontrolne stwierdzono w urzędach 
morskich w Gdyni i w Szczecinie. 

Raport z audytu, który został spo-
rządzony w styczniu, Urząd Morski 
w Słupsku otrzymał dopiero w listopa-
dzie, a powinien być przekazany pra-
widłowo po trzech miesiącach łącznie 
z wnioskami pokontrolnymi, co do 
których powinien się odnieść urząd. 
W tym przypadku nic takiego nie mia-
ło miejsca. Może tego nie wiem, ale 
wszystko na to wskazuje, że raport po-
służył za pretekst do likwidacji urzędu, 
bo dziwnym trafem właśnie w listopa-
dzie wyszedł ten projekt. Z czym mogę 
się zgodzić, a co wyszło podczas roz-

ROZMOWA

Ostatnie dni Urzędu Morskiego w Słupsku
Rozmowa z ANDRZEJEM MAZURUKIEM, przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność”  
w Urzędzie Morskim w Słupsku

mów z ministrem Gróbarczykiem, to 
fakt nieradzenia sobie z inwestycją do-
tyczącą modernizacji portu w Ustce.

– Wiem, że odbył się także protest 
w formie pikiety na ulicach Ustki 
w trakcie Konwentu Morskiego. 
Wpuszczono was na salę obrad, 
gdzie pozwolono wam zabrać głos. 
Jakie skutki to przyniosło?

– Tak, odbyła się pikieta na ulicach 
Ustki i pozwolono nam podczas ob-
rad konwentu przedstawić swoje racje 
i prośby. Przekazaliśmy swój punkt 
widzenia, to znaczy powiedzieliśmy, 
że jesteśmy zdegustowani takim spo-
sobem działania ministerstwa i nie 
godzimy się na taką formę rozmów ze 
stroną związkową. Wręczyliśmy nasze 
postulaty spisane na kartonie przedsta-
wicielce ministerstwa w osobie dyrek-
tor departamentu gospodarki morskiej  
i w spokoju opuściliśmy salę obrad. 

– Mamy już marzec, czy jest jakiś 
konkret wynikający z tych dzia-
łań? W jakiej sytuacji Urząd Morski 
w Słupsku znajduje się obecnie?

– Na dzień dzisiejszy jest postanowie-
nie i podpisane przez min. Gróbarczyka 
rozporządzenie o likwidacji urzędu 
z dniem 1 kwietnia br. Część kompeten-
cji dotyczących zarządzania 140-kilome-
trowym pasem morskim przejmą urzędy 
w Gdyni i w Szczecinie. I tyle…

– A co z pracownikami waszego urzę-
du, których jest około stu? Czy wszy-
scy zachowają swoje miejsca pracy?

– Mamy zapewnienie, że wszyscy 
dotychczasowi pracownicy Urzędu 

Morskiego w Słupsku zachowają swoje 
miejsca pracy. Takie są plany, a czy tak 
będzie – nie wiem. Część pracowników 
przejdzie do pracy w urzędach w Gdyni 
i w Szczecinie. Jestem już po spotkaniu 
z dyrektorem ze Szczecina i muszę po-
wiedzieć, że napawa ono bardzo opty-
mistycznie. Osobiście spotkał się on 
ze wszystkimi naszymi naczelnikami 
wydziałów i pracownikami, przedsta-
wił swoją wizję i koncepcję pracy, co 
wszyscy odebrali jako normalne ludzkie 
podejście do sprawy.

– Dziękuję za rozmowę i życzę 
dobrej współpracy z nowymi już 
dyrekcjami w Szczecinie i Gdyni. 
Trudno się jednak pogodzić nam 
wszystkim, mieszkańcom Słupska, 
z likwidacją Urzędu Morskiego, 
który istniał tu od 65 lat i na sta-
łe wrósł w historię miasta. Smut-
ne jest to, że kolejna instytucja 
państwowa znika ze Słupska, co 
degraduje nasze miasto. Traci na 
tym prestiż Słupska, jak i wszyscy 
mieszkańcy.

Andrzej Mazuruk, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Morskim 
w Slupsku.

– Minął rok od naszej ostatniej roz-
mowy. Czy przez ten czas do waszej 
organizacji zakładowej przystąpili 
nowi członkowie?

– Na dzień 1 lipca 2019 roku mie-
liśmy  120 członków, a na koniec roku 
141. Dzisiaj, kiedy spotykamy się w lu-
tym 2020 roku, mamy już 144 związ-
kowców, widać tendencję wzrostową. 
Co robimy, aby pozyskać nowych 
członków? Myślę, że od 1980 roku, 
kiedy powstała w naszym zakładzie 
„Solidarność”, staliśmy się związkiem 
wiarygodnym, który pomaga ludziom 
w każdej sprawie, nawet tej najdrob-
niejszej. Z mojego doświadczenia 
wynika, że dużą rolę odgrywają spo-

tkania integracyjne, które organizuje-
my przynajmniej raz w roku, a służą 
przede wszystkim lepszemu poznaniu 
się i zacieśnieniu więzów koleżeńskich. 
Ponadto pomagamy ludziom, którzy 
nie są naszymi członkami, ale zgłaszają 
się do nas ze swoimi problemami. Takie 
działanie sprawiają, że zasilają oni póź-
niej nasze szeregi związkowe.

– Czy korzystacie ze szkoleń, które są 
prowadzone przy Zarządzie Regionu?

– Tak. Ja osobiście i wyznaczone przeze 
mnie osoby wielokrotnie braliśmy udział 
w takich szkoleniach prowadzonych przez 
Zarząd Regionu w Słupsku, jak również 
organizowanych przez Komisję Krajową. 

Staramy się także podczas spotkań w na-
szej rodzimej Organizacji Zakładowej jak 
najwięcej rozmawiać i wymieniać się do-
świadczeniem w pozyskiwaniu nowych 
związkowców. Uważam, że szkolenia 
związkowe są bardzo potrzebne w naszej 
pracy, podobnie jak w każdej innej, po-
nieważ nie należy stać w miejscu, a cały 
czas się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę. 
W marcu i kwietniu mamy zaplanowane 
następne szkolenia podzielone na dwa 
etapy, które odbędą się w Bydgoszczy, 
a są organizowane przez ZR.

– Szykuje się duża zmiana na rynku 
energetycznym w Słupsku. Mam na 
myśli przeprowadzenie i odtworze-
nie oddziału Energi Operatora w 
Słupsku, który obecnie mieści się 
w Koszalinie. Jak przebiega proces 
jego powstawania na nowo?

– Rada Nadzorcza EOP przyjęła 
nowy, podzielony na trzy etapy, har-
monogram uzyskania pełnej zdolności 
operacyjnej przez nasz nowo powstają-
cy oddział. Cały proces ma się zakoń-
czyć do końca kwietnia 2021 roku. Na 
dzień dzisiejszy wszystko idzie zgodnie 
z założonymi terminami. Jest to bardzo 
poważne wyzwanie pod względem or-
ganizacyjnym i technicznym. Zgodnie 
z przyjętym harmonogramem do koń-
ca września tego roku mają być zawar-
te porozumienia pomiędzy oddziałem 
i stroną społeczną w zakresie przejścia 
pracowników. Zmiana pracodawcy od-
będzie się zgodnie z art. 231 kodeksu 
pracy. Oznacza to, że pracownicy nie 
będą dostawać nowych umów o pracę 
i zachowają wszystkie dotychczasowe 
uprawnienia. W lipcu zostanie powo-
łany także dyrektor generalny naszego 
słupskiego oddziału i wtedy zosta-
niemy w pełni tego słowa znaczeniu 
nowym podmiotem gospodarczym 
w randze Energa Operator Oddział 
Słupsk.

– Dziękuję bardzo za rozmowę.

Z ŻYCIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

Nowi członkowie i szkolenia

Rafał Splettstoehser, szef KZ słupskich 
energetyków.

Rozmowa z RAFAŁEM SPLETTSTOEHSEREM, przewodniczącym Komisji Podzakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Energa Operator SA Oddział w Koszalinie z siedzibą w Słupsku
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10 lutego 2020 roku w Pucku uroczyście obchodziliśmy 100-lecie zaślubin 
Polski z morzem. Wspominaliśmy 1920 rok, gdy generał Józef Haller dokonał 
symbolicznego przejęcia morza nad Zatoką Pucką.  
Teraz proponuję przypomnienie historii Pucka oraz tego, kiedy pojawiły się 
pierwsze wzmianki o Pucku i jakie jest pochodzenie nazwy Puck.

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyj-
ne, adresy w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwią-
zanie Krzyżówki z bratem Cyryla z nr. 
1/2020. Otrzymuje ją pani Katarzyna 
Górnicka. 
Nagrodę wyślemy pocztą. 
Hasło brzmiało: „Rok miniony zawsze 
lepszy”.

NA KOŃCU JĘZYKA

Puck – miejsce zaślubin 
Polski z morzem

CZYTELNICY I MY
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POZIOMO
1) kula ziemska, 4) rodzaj ściegu, 8) gąbka, 
11) Hanka, śpiewała „Miłość ci wszyst-
ko wybaczy”, 12) innowacja, patent, 
13) słynna pod Arsenałem, 14) leci z noska 
malucha, 15) prąd rzeki odwrotny do 
nurtu, 16) łac. po pierwsze, 18) czyścio-
cha, sznaps, 20) piękny i modry w walcu, 
22) mównica, 23) patrzy w spławik, 24) Mi-
reille, francuska piosenkarka, 26) laurka 
i … dla ukochanej matki, 28) uprzywi-
lejowana grupa społeczna, 32) „dwór” 
biskupa, 33) imienne lub na okaziciela, 
35) żeglarz, kajakarz, 37) opisał przygo-
dy Guliwera, 39) lek przeciwwymiotny, 
40) wizytator, lustrator, 41) marzenie 
każdego �lmowca, 42) gafa towarzyska, 
43) niezbędne do pasjansa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43

PIONOWO
1) Popielcowa, 2) dawna kolonia francu-
ska obejmująca dzisiejszy Wietnam, Laos 
i Kambodżę, 3) królestwo w Polinezji, 
4) leczenie alkoholika, 5) konieczny 
w elektrowni jądrowej, 7) Adam, autor 
sonetów „Nad głębiami”, 8) berbeć, 
9) mała imienniczka Piłsudskiego, 
10) klamra budowlana, 16) syn lub wnuk, 
17) izolacja cieplna, 18) polewa, szkliwo, 
19) ajerkoniak w todze, 20) jazzowa 
Urszula, 21) zakon, z którego wywodzi się 
papież Franciszek, 25) pasożyt przewodu 
pokarmowego, 27) coraz rzadziej na 
plecach ucznia, 30) w muzyce umiarko-
wane tempo, 31) rodzaj szpitala, 33) stałe, 
ciekłe, gazowe, 34) wielkie miasto nad 
M. Egejskim, 35) jaszczurka z Komodo, 

36) poniesiony wydatek, 37) arabski 
książę, 38) na zakupy.

(kas)
Rozwiązaniem jest hasło utworzone 
z liter w szarych kratkach.

Krzyżówka z innowacją

Puck to kaszubskie miasto leżące u ujścia rzeczki Płutnicy, położone nad za-
toką, która od niego wzięła swoją nazwę – Zatoka Pucka. Od 1975 roku Puck jest 
miastem powiatowym.

Historia Pucka

Pierwsze wzmianki historyczne o osadzie rybackiej Puck pochodzą z VI wieku i 
już za czasów Świętopełka II i Mściwoja II Puck stał się najważniejszym ośrodkiem 
gospodarczym nad Zatoką Pucką. 

W 1271 lub 1277 roku Puck był już kasztelanią i od tego czasu stał się ważnym 
centrum handlowym i administracyjnym. W 1309 roku Puck został przejęty przez 
państwo zakonu krzyżackiego. W miejsce kasztelana desygnowano urzędnika 
krzyżackiego zwanego „rybickim”. Jego zadania polegały na nadzorowaniu żeglugi 
i rybołówstwa, zajmował się też poborem podatków i czynszów. Na przełomie XIV 
i XV wieku na terenie zakonnego folwarku wzniesiono zamek. W 1348 r. Puck 
otrzymał prawa miejskie. Po zawarciu II pokoju toruńskiego (1466 r.) Pomorze 
Gdańskie wróciło do Królestwa Polskiego, a Puck stał się siedzibą powiatu. W 1491 
roku Puck ponownie trafił pod kontrolę Gdańska, gdy król Kazimierz Jagielloń-
czyk zastawił gdańszczanom starostwo. Dopiero pół wieku później król Zygmunt 
Stary spłacił zobowiązania i miasto wróciło pod zarząd polskich monarchów. W 
XVI w. za sprawą króla Zygmunta Augusta  Puck stał się ważną bazą królewskiej 
floty kaperskiej. Na przełomie XVI i XVII w. budowano tu okręty wojenne dla floty 
Zygmunta III. W 1899 r. Puck otrzymał połączenie kolejowe z Gdańskiem.

10 lutego 1920 roku – po odzyskaniu niepodległości – nad Zatoką Pucką ge-
nerał Józef Haller dokonał uroczystych zaślubin Polski z morzem. Po pierwszej 
wojnie światowej Puck był przez pewien czas bazą marynarki wojennej (do czasu 
zbudowania portu wojennego w Gdyni) i do września 1939 r. bazą lotnictwa mor-
skiego. 

Etymologia nazwy Puck

Najstarsze źródła zawierające nazwę Puck pochodzą z 1215 roku. Znajdują się 
tam zapisy: Puyczk i Pulzk. Potem – w XIII wieku – nazwę zapisywano także między 
innymi jako: Puzk, Pulzig, Putzik, Puczsko, a w następnych wiekach np.: Puwczig, 
Putzk, Puck (1457 r.), Pucko (1565).

Nazwa miejscowości jest topograficzna*). Została utworzona od nazwy płynącej 
tu rzeki Pulnica, po usunięciu z niej hydronimicznego**) formantu „-nica”. Nazwa 
rzeki jest zapisywana w źródłach między innymi jako: Pulnitza (1285), Putnicza 
(1342), Plutnica (1627), Płutnica (1936). Co do pochodzenia nazwy rzeki są różne 
wersje. Jedna z nich głosi, że nazwa rzeki wywodzi się od wyrazu „puta” rozumia-
nego jako ‘kałuża’.

Przymiotnik od Puck w języku literackim brzmi pucki, zaś po kaszubsku – puc-
czi. Zgodnie ze Słownikiem ortograficznym PWN mieszkaniec Pucka to pucczanin 
(nie ma pucczanina, rozmawiam o pucczaninie), a mieszkańcy (w liczbie mnogiej) 
pucczanie (nie ma pucczan). Natomiast kaszubska nazwa mieszkańca Pucka to pu-
can, a wielu mieszkańców (w liczbie mnogiej) – pucanie.

Barbara Ellwart

*)Nazwa topograficzna to: nazwa miejscowa, która ma swoje źródło w ukształtowaniu 
terenu lub jego właściwościach.
**) Hydronimia to: 1. ‘dział onomastyki zajmujący się badaniem nazw rzek, jezior i innych 
wód’, 2. ‘całość nazw wód danego obszaru’.

Zaślubiny Polski z Bałtykiem. Obraz autorstwa Wojciecha Kossaka.

W 2020 roku będziemy obchodzić m.in. 
40 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. 
Wiele osób ma osobiste wspomnienia, nie-
którzy posiadają materiały, których część 
nigdy nie ujrzała światła dziennego. Aby 
to zmienić, redakcja „Magazynu Solidar-
ność” ogłosiła konkurs na opowiedzenie 
o osobistych doświadczeniach związanych 
z powstaniem Związku. Prosimy o pisemne 
wspomnienia i zdjęcia.

Najciekawsze opublikujemy w „Maga-
zynie”, a więcej zamieścimy na naszej stronie 
internetowej.. Zgłoszenia można wysyłać na 
t.modzelewski@solidarnosc.gda.pl

Przyślij zdjęcie lub wspomnienie

Gdańsk – stan wojenny.
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Krępkowice. Dąb Świętopełk
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24 
80-855 Gdańsk
www.solidarnosc.gda.pl

PRZEWODNICZĄCY I SEKRETARIAT pok. 
107, 308 43 52, 308 44 4,301 88 54 
fax: 308 44 18, prezydium@solidarnosc.gda.pl 

WICEPRZEWODNICZĄCY, pok. 111
308 43 05 r.kuzimski@solidarnosc.gda.pl

SKARBNIK pok. 118, 308 43 39
s.gawronski@solidarnosc.gda.pl

CZŁONKOWIE PREZYDIUM, pok. 107, 111 
308 43 69, 308 42 60

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

DZIAŁ ORGANIZOWANIA I ROZWOJU, pok. 
112, 105, 308 43 01, 603 934 165, 301 04 44, 
308 44 54 dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl, 
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl

KADRY, pok. 127, 308-42-97

KSIĘGOWOŚĆ I KASA, pok. 120, 122 308 43 
34, 308 43 35, 346 21 74 

ADMINISTRACJA BUDYNKU I REZERWA-
CJA SALI „AKWEN”, pok.123,
308 42 47, 308 42 50, 308 42 55
administracja@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ INFORMACJI I PROMOCJI, pok. 114, 
301 71 21, 308 42 72  
magazyn@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ SZKOLEŃ, pok. 117 305 54 79, 
308 42 76,  dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ PRAWNY, pok. 106
308 42 74, 308 44 69, 305 55 12, 
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ PROGRAMÓW EUROPEJSKICH, 
pok. 129, 308 43 29, 
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

KOMISJA TERENOWA EMERYTÓW 
I RENCISTÓW, pok. 119a, 308 43 71 

REG. SEKCJA EMERYTÓW I RENCISTÓW, 
pok. 121, 308 42 70
emeryci@solidarnosc.gda.pl

KOMISJA REWIZYJNA ZR „S” pok. 124 
308 43 02  

BIURO PRACY, pok. 9, 301 34 67, 
308 43 47, biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

REG. SEKCJA SŁUŻBY ZDROWIA, 
pok. 124, 308 43 93, fax: 308 43 93

MIĘDZYREGIONALNA SEKCJA OŚWIATY 
I WYCHOWANIA, 
pok. 119, 308 44 22, fax: 308 42 01
oswiata@solidarnosc.gda.pl

SEKCJA REGIONALNA KOLEJARZY 
Gdynia, pl. Konstytucji 1/1
tel./fax: 721 24 44

MARATON, pok. 126, 308 42 61, fax: 346 30 34

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY, 
pok. 19, 308 43 56

OŚRODEK NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI 
KARDIOLOGICZNEJ, pok. 104, 301 06 22, 308 
44 50 fax: 346 28 08

Dla użytkowników sieci ORANGE: 
502 443 150 + wewn. 4 ostatnie cyfry numeru 
rozpoczynającego się na 308

Biura oddziałów ZR

GDYNIA, ul. Śląska 52, 515 240 490
tel./fax 620 61 82 gdynia@solidarnosc.gda.pl

KARTUZY, ul. Gdańska 15, pok. 20
502 172 289, tel./fax 681 31 00 

STAROGARD GD., ul. Paderewskiego 11
502 172 281, tel./fax 562 22 20
starogard@solidarnosc.gda.pl 

TCZEW, ul. Podmurna 11 506 074 609, tel./fax 531 
29 96 tczew@solidarnosc.gda.pl

KOŚCIERZYNA, ul. Traugutta 7 
502 172 282, tel./fax 686 44 26 
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl

PUCK, ul. Sambora 16 502 172 289, 673-16-15 

WEJHEROWO, ul. Hallera 1A/1
502 486 003, tel./fax 672 37 76
wejherowo@solidarnosc.gda.pl isiu@op.pl

CHOJNICE, ul. 31 Stycznia 56
502 172 285, tel./fax 52 39 72 001

LĘBORK, ul. Bolesława Krzywoustego 1, 
663 775 705, 59 862 16 69 

MALBORK, plac Słowiański 4
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

Ta kaszubska wieś po raz pierwszy była 
wzmiankowana w dokumencie z 16 lutego 
1362 roku. Dowiadujemy się, że gdański 
komtur Gieselbrecht von Dudelsheim 
nadał polskim rycerzom Zygfrydowi, 
Dominikowi, Maciejowi i Więckowi dobro 
Krępkowice. Po ich śmierci wieś ponownie 
stała się własnością zakonu krzyżackiego, 
gdyż taka wówczas na tych terenach była 
zwierzchność państwowa. 

Jeszcze za rządów polskich rycerzy, 
w 1374 roku, niedaleko wsi posadzono 
dąb szypułkowy, który nazwano Świę-
topełkiem od imienia księcia gdańskie-
go. Nikt nie przypuszczał, że drzewo to 

będzie rosnąć aż do dzisiaj i znajdzie 
się w pierwszej dziesiątce najstarszych 
drzew w Polsce, a dokładnie zajmuje 
pierwsze miejsce na Pomorzu i szóste 
w kraju. Jest wysokie na 22 metry, a jego 
obwód wynosi 770 centymetrów.

Od 2004 roku do dębu prowadzi 
prawie kilometrowa ścieżka edukacyjno-
-przyrodnicza. Wiedzie przez mieszany 
las, rosną tam buki, brzozy, modrzewie 
i sosny. Po drodze znajduje się punkt wi-
dokowy, z którego aż po horyzont widać 
wielobarwne korony drzew. W dole wije 
się rzeczka. Sam dąb rośnie na niewielkiej 
polance, gdzie postawiono tablice informa-

Osobom, które kochają przyrodę, proponuję tym razem wycieczkę w ple-
ner. Może nieco odległą od Trójmiasta, bo aż do gminy Cewice w powiecie 
lęborskim, ale za to urokliwą, wymagającą od nas trochę ruchu, nagrodzo-
ną poznaniem kilku interesujących miejsc. 

cyjne i ławeczki, na których można odpo-
cząć słuchając śpiewu ptaków. Aby móc go 
objąć, potrzeba kilku dorosłych osób. 

W drodze powrotnej do Krępkowic 
proponuję dalej pójść ścieżką edukacyj-
no-przyrodniczą w stronę parkingu przy 
drodze łączącej Krępkowice z Dziechli-
nem. Wiedzie ona obok głazu narzutowe-
go, źródliska, a także pozostałości po sta-
rym młynie. Jego historia sięga początków 
XVIII wieku. Na podstawie starej fotogra-
fii wiadomo, że był to spory, murowany, 
dwukondygnacyjny budynek z drewnia-
ną nadbudówką. Mieszkało w nim kilka 
pokoleń młynarzy. Z niektórymi wiążą 
się interesujące historie, jak chociażby 
ta o ostatnim właścicielu młyna Maxie 
Bogs. Zabili go sowieccy żołnierze 23 
marca 1945 roku, kiedy wracał do domu 
z młyna w Bąkowie. Jego żona pochowa-
ła go u podnóża skarpy niedaleko młyna. 
Do dzisiaj znajduje się tam jego mogiła 
z drewnianym krzyżem zdobionym bia-
łymi literami. Jest zadbana. 

Ojciec Maxa Bogsa o imieniu Albert 
kupił krępkowicki młyn w 1910 roku od 
Wilhelma Lemcke. Wcześniej właścicielem 
młyna była niemiecka rodzina Raasch. 
W okolicach Krępkowic mieszkają nadal 
krewni Maxa Bogsa. Na starym cmentarzu 
usytuowanym w lesie na południe od wsi, 
bardzo już zdewastowanym, znajdują się 

groby rodziców tragicznie zmarłego mły-
narza. Są tam również pozostałości innych 
pomników, podstaw pod żeliwne krzyże 
i ogrodzenie, fragment żeliwnego krzyża 
dziecięcego z 1901 r., dwie płyty nagrobne 
z pełnymi napisami. Najstarszy odnalezio-
ny nagrobek pochodzi z 1892 roku.  

Krępkowice mogą poszczycić się też 
kościołem wzniesionym w 1906 roku 
przez społeczność ewangelicką. W 1947 
roku przejęli go katolicy, nadając mu imię 
św. Antoniego Padewskiego. Jest to cegla-
na, neogotycka budowla z wyodrębnio-
nym prezbiterium, nawą i wieżą, w której 
znajduje się główne wejście do świątyni. 
Pierwotnie w wieży znajdowały się dwa 
dzwony, ale w latach 30. XX wieku jeden 
z nich zabrało wojsko na potrzeby armii.

Wnętrze świątyni jest bardzo skrom-
ne, bielone, ale zachowuje sporo elemen-
tów z czasów budowy. W ścianie zamy-
kającej prezbiterium znajduje się otwór 
okienny typu biforium z rozetą, w któ-
rym umieszczono barwne witraże. Po le-
wej stronie przedstawienie św. Piotra, po 
prawej św. Pawła. W rozecie znajduje się 
wyobrażenie baranka ofiarnego z czer-
wonym proporcem. Interesujące jest to, 
że owe witraże wykonane przez berliń-
ską firmę Carla Buscha na początku XX 
wieku zostały zamówione do kościoła 
protestanckiego, w którym nie uznaje 
się postaci świętych. Na uwagę zasługuje 
też chrzcielnica z piaskowca z mosiężną 
misą chrzcielną oraz dwa ołtarze bocz-
ne, gdzie tłem dla współczesnych figur 
Matki Boskiej i Jezusa są tablice, niegdyś 
z nazwiskami osób poległych w czasie 
I wojny światowej. 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Krępkowice. Dąb  Świętopełk.

Krępkowice, kościół pw. Świętego Antoniego.


